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 ول ا واط عيبارلا تسلا ةلسل هلدالو تناكو

 يي اج تسلا ىو / . وردات فا جم نس راو
 فخنالاىؤاقلاهدلاو قونو ىلا عت هللا هجر ةرهاقلار ةداهسو ةرمشعىدحإ

 ٍ ةةيقنارخاكو ةئام-و نينامثو عد اكاصس رق لضنملا مراكاوأ

 . قاقلانوكسو ما ىمدقلاو « ىلاعت هللاام هجر ةثامسهو ثالث
 «  سدقملا ثد.ىلاةمسنا هذ هةلمهم نيساهرخ 1 ىفو هلمهملا لادل اكو

 3 هيلع مالكلا مدقت نمغللاو

 (ىدمتتألا نيدلا فيس بذثملا نسحناوأ هلأ ىاثاءزجنا هيلي و ىلتاا ءزحجتات)



 000 ! اما اى 20
 ظ انا ةمئارباك | نمو هنعمل ىضر كلام مامالا بهذم ىفال_.ضافابمة ف ناك ظ

 كر : ىناهممالا ىفاسلار ارهاطلاانأ هذاا بعص همولعو ثيالحما قرهاشملا
 18 عد وأ نيدلا ىزؤمالعلا اذ احل | علا #4. صو هرعفتناو ةيردنكسالا

 حجب رك هباعو عفن ا هيو هتيدص مزالو ى :رذنملاهللا دنع نر وقل أددع نو لا

 دش امك ةديدلع عسا .طاقم هل ىفدشن أواريثك احال كواريزغالضف هن دو

 هسفنلروك لالا ىسدملا نسل اوأ اذا اىدشن أ لاق

 ءاراشملا ىاأدءسأف 5 ىدلوم نم نأ" :ستزواد

 : هلرتعملا ف لع نمل اجامو « ىبأ اح ىرئاز قافاحتا

 هسفتلروك دا طفاحمق دةئألاتاضرأ أى ددنأو

 ىست نيساتلاوهءاعصأو ٠« لسرمرحت نءروناملا سفئانأ
 قيق نإ هن نم باطراتع او هنيدرمثت ىف تغل ااذا ىكاسع

 ١ ىنسسعنأ انئارنب توفلاقا #2 أمنهح نآس 4| مون ادعى اخو

 : هسفنل دشن [لاتاض» [ىن ل اأو

 سورلاو ثرءربلاو قبلا 5 اع ان تآ 1 كلف

 شحوأامأ ىردا تسلو 3 ىرولا فان خس ثنا

 هسفنل ظفاحلا فدشتأ لاقاض أى دشلاو

 ابمذ فك سالب حارلا ج داع ن 2 اهقب رب ىحت نم ىدءاملو

 اههفا اوموهو كاوسملاةقُأْلا نع دع هتورفأ رغافافتتذامر

 تكلل ذ ند 8 رخأتلاو نيم ل اراعشأ ن هريثك راسدو لمعت سف ىتوملا اًدَعَو

 تا بأ ةلجنءدرعنب رادن لود

 كءواسملا فارطأ ةداهشالا « ربةخعرغاقد رسانلا ب طأان

 تاس .اذلج نفك .الالوةو

 ليد كارال ادوع قىحام ىلع #* اهتررنااببازتاكررعا

 عش محلا ف بون روكحدلملا ظفاحلاناكو ردقلا اذه لعرصتقتو

 .ىلالقتنام 1 لانه هي ةفورعملا ةبردملا ف هب سردو سور !هن رد هاهو

 رزولاةسردم ىهقو ةمدحاصلا 5 ةسردااباوب سردو هو ردا رهاقلا يدم :

 هتافو نيحىلا اهب ٌرجساو ركش نداب فور عملا ىلع ند هللا دمع دم أ نمدلا تك



 م رىزاريشلا ىصما أ يش || ةورت هرتا نذدو 00

 ىذا ىناغمادلا نا نست او أةاضقلا فاو لا بلاطونأ خش

 فقوفرذانتو ةسفانمةأسيحلا لاح ف ا رتدن وهل 0

 ظ ١ .الثهعىن اغمادلا نا لاقف هبل دنعرت* الاو ةغاردتعامهدحأ

 "ول دن ليما خص ا دقو ى اواو تداؤ :ل| ىنغثامو ْ

 اش أالثق" نأ زلاىفدشنأو

 ظ فم ملم ءاتخلا نأ 5 هبمش نداتالف ءاشنلا م 1

 58 مةأنتملاء ام هلا متذو قفاكلارك ,وهواكلا هلل بق ندم الءأالو

 ناكو سانلانغ مدة اردقلا .كلاوه ةدعلاةغللاقاكسلاو فال اهدعبو

 رعاشلا :رغلا ناممع نم , هاربا ق مساونأ ةماظتلا ة-ردملاب هددت

 هاك ام لع تاسببالا»ةيجالاقرا» امرة ةزمملا رف 0 -ةااروهثملا

 ْش ىو ريكلا هضرات ىف رك اسعنا ظذاحلا

 رزواهءو-ت<© نه ةيزبدلام « زذتالو قتال ثذاوملا ىه

 روقلا فسخ سعهلافكتل+ اسهقئاوننءولع ىتخن نأكول
 ” ذا ىدرلا دروم ماا نم «رف- لعىممأىذلا نا.دلل لق
 ' رطاااهّتيشتىف لقعمدا « تافأذامالسالاه سهم ىلع ىك
 " ىشلاهيقلبامندس>أ رشدلاو « اعءتمدجولا قاطواند عرنح
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 ١ سنتنم قاف الاةيحلاهلعف « اهصخاتخ اناذملا هيوط ند
 4 رههتم قدولا ثام مامغلا وص 8 ىخت لك نيدلاداع كارب ىس

 ١" ريح يهماهتسا نم كاتأ لدهف رت هتءقباىسانمىزولا دنع

 ١" ركفلاو ناهذالا همظن قرات ' «هدروت تنكسردس ردانئااحا

 0 ردكج:.سل ناهشر هبئنع مك تقاعدقذ ى.! تهم زاقنم

 ١ ررغهظفل نماسف مهد ءانج  اهكوتهقفلات الك شم انغاك

 ١" رقتفمءاورثولاىرهد تاقو « هلتوعد الممل تفرعولو
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 0 | ىأ نىلءنسملا أ ني لضفملا ماك ما ىبأى الا نب ىلع ن سل اوأ) ىمللا نس اوأ

 ' مالا ىسدتلا مدلل ناسا !نيميهارنأ نيرفعجنب نسما نباح نير غم

 ْ (بهأملا ىكل اسملارادلاودأرملا فاردنكسالا
 3 1 ناك



 (هذو)

 نوعلملاو عقأ_[سم نعلن موالصأ للا نعل زوال باج أف اناثم هانت ثالاذل ازا ظ

 ململا نعل ازوص فيكو ناءلد سل ململا سو هماع هللا لص هللا لوس :رلاكدقو

 ةمرحنهمظعأ مسا اةمرحو كلذ نع ىلا درودقو متاسوماا نءلزوحالو
 نيسحلا هل مدامو همالسا مددي نيو ملسو هيلع هللا لص نلا صئب ةمعكتلا

 هيكل ذ نظف : نأز وال هنم كل ذ مدد الامومو هاضرالو هر ةرمأ الو هنع هللا ىكر

 ناّنافلا نمارثك اوهثتحا ىلا عت لاقدقو م ارحاضب أ لسان نافل ةءاسان اف

 هلامو همدان م مّرح هللا نأ لسو هءلع هللا ىلصىنلالاقو منان ظااضءد

 هللاىذرني_سحملا لئقد رمأدي زب نأ معز نهوهوسلا نظدءنظ» نأوهضرعو
 ءارزولاورباك الان هى: 5و نمُن اف هق 1 نأ شف هنىضروأ هنع ظ

 ىضركتلا نهو هلدق مأىذلا نمةقيقح ملعب نأ دارأول رضع ىف نطال لاو ئ

 هنامزو هراوح ىف ل:5د5 ىذلا ناك ن اوثكل د ىلعرد بق لههرك ىذل انفو هد

 قررطن دوو كاع ' ناكم ىف هسة 8 ' رأن ماس رد هلع ىطق ااهف كلذ

 مل-هدالرمألا اة احلا نم ثيداحالااهمذ ترثكف 4.2 ةاولا ف تصعتلا

 ه.نظلاناس> |ن نك لم لكي نظل نا حا بجو فزع: ملاذاوالصأ هتقمقح :

 رفاكب سنلهنا قىلا له أ سه ذذ السم لتق هنا فسم ىل إعاشدت وا اذه عمو

 ةبوتلادعب تاماسع رف لتاقلاتاماداوةمسسعمو را را

 نأ فرعي مب و ل نق نع بان نم فيكف هتنعلزحت م هرفك نم ناتولرذاكلاو

 هدابعنعةب ودلال يقي ىذلاوهو هب وتلا لمة تامهنءهللا ىذر نمسح التاق

 ناخب اسيا انف هنمل نمو نءاسملا نم تام نشات ازوكال ذاق
 هرع لوط سلب نعل مل ولد , عاج ال ايامصاعن تحج :1تكسف 3 :ءاراحولو

 هنا تفرعنيأ نمو تنعل ل نعالل لاقي و سدا, !نعلث لول ةهايقلا مون هل لاقبال

 فرعال ببغكلذو لجوزع هللا نم د_.ءبلاوه نوءلملاو نوفلمدورطم

 بد هوه لد زئاخ هيلعمدرتل اامأو عرمشلا للعدل ذنافارفاك تام نع الا

 انمؤم ناك هنافتانمؤملاو نينمؤالرفغامهللاةالص لك ىاناوق قل تادؤه لد

يس ةنسةدعقلاىذىفاكلاةدالو تناكو « ىل 3 ىلازغل |هنتك رسل
 ن

ةئنس مّرلا لهتسءرمصعلا تقو سن موي فونو « ةثامب ' رأو
 هن اهسجلو مكر رأ 



 . رقاغلاددع ظفاحماهرك ذو فوت نأ ىلادادغبب ةيماظتلا ةسردملا سن ردتىلوتو
 سور نمنأك لاقفروباسن ١ رأت قاسى هرك ذمدقملا ىمراغأ ال عما نيا

 حلصأو لصآل :ىلاز ةلادماح أ نان ناكو سردأ !ىف نعمز اماما ىدمعم
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 .ءاشكلمنقو راكرب كلا ادم ةمدخ لبصت !مث رظتلاو توصلا ق سطأو
 ىلوتو هن أش عفتزاو ءاحماو لاملابءدنع ىظحو هاب !!فرسفروك ّدملا قودلسلا

 ْ نءوهسل او هبرظاسنمىف ثيداحالا لجتس اذحم ناكو ةلودلا كد ءاضقلا

 ناسرف تلاجاذاهمالك
 حافكل !نيداس» ىف ثدداحالا

 * سدداقاا سؤرتراط

 نسحلا ار انش تدتفتسا لاق قتلا هاطااوأ طفاحلا ثّدحو حاب رلا ياهمىف
 ظ ىرس ماكل نام رأو نيعستو سه ةنسيفد |دغبب ىمار ملا اكلان فورحملا

 ظ هقفو مامالا لوقبامءاتهةسال اةروصو ةمماظنلا ةسردملابءاهقف' !نعب وىندد

 ب ثيدحلاةدتك لخدت ل_هءاهقفلاوءامعلل هلام اش ىدوأ لجرىف ىلاعت هللا

 ّْ ىنلالاقدقوالف.كو من لاؤسلا تحت يشل بتكفال مأ ةصولا هذه تحت

 مونهللاهئعب دك لل نسعد رامأ ىلع ظفح نم ملدو هيلع هللا ىلص

 نمنكيىلهنا لا ةفةي واعمنيدب ينعاض أاكلا لث_.واملاعاومقف ةمانقلا

 هنعل ف فاسلا لوقامأو هنع هللا ىضر باط#ملا نير مان أ دلو هنال ةبال ا

 5 ىالو مب رصتو حي وأ: نالو كل الو حير صتو ميول: نالوةدجال هب و

 فيكو جي ولتلا نودي رصتلا د_ح او لوقانلو يرصتو ب : ولت نالوو ةفشح

 راق هرعشور# |نم دمو دوهفلاندصتملاودرتلاببعالالا 0

 هلوق هنمو موأعم

 مر ىوحلا تانامسعىعادو 5 مهلعشساكلا تهذ ”وعللوقأ

 مرصتيىدملالاطناو لكذ « ةذلومعن نم بدصنب اوذمع
 مع :سلا<قأبدغ برق « دغ ىلارورسلا موب اوكرتنالو

 ظ قنانعلا تددملضادبتددمول بّتكو ةدرولا باةمثالد وطالصصف بتكو

 .هجروملازغاادماحورأ مامالا ىت :ةأ دقو نالذ نءنالف بتكو لجرلا اذه ىزاذم
 ١ لهدي زين عل, حب ربص نعل مس هنا كلذ فالخ ةلمسملا هذه لش. قىلاتعت هللا

 1 ىذر نيس لا لّتق اد, ر مناك لهو ه.ذ هلاصخرم كلذ نوكي له مأ هقسفي 3

 : منت لضفأ هنع تركسلا مأ هيلع م ب رتل غوش لهو عفدلاهذصق ناكمأ هنع هللا

 ةلازا



 (همالل
 ليذ فى اذهان نا داكح ةأعق نيثالث ة نسل قود ”املثو نيرششعو عد ا

 دقو ىلا عن هللاهتجر ريل اًثانوخ كل !| نيب نف دو دادغبب ىربطل خي ران

 نوكسوةزمهلا غب :ىرعشالاو +« نيعلا فرح لوأ ىف ةدربىأ درك ذمّدقتا

 تدب هع»او رع «-ثأ ىلا ةمسنلاهذهءا اراهدعب وةل مهلا نيعلا عفو ةعملانيشلا

 هندب لعر هل او هتدلو همأ نال رك .هاءاو بعث نيدن ز نيددانا

 قو اسءنبساقلاوأ ظفاحلا فنصدقو لع ءأهللا وىناععملا ءلاواذ كحد

 لدعلا,لوقلا نم بانمث !.لزتعمالوأ ى :رعشالا نسحلاونأ ناكو ادلع هنقانم

 ىلعأب ىدانو اسرك قرةءجلا موةرمصءلاب عماجما دعما ف نآرقل ا قلعخو
 نالف ننالف انأ ىس نب هفّرعأ انأف ىف ةرعب لنمو ىؤرعد 5 ىنفرع نم هبوض

 اهلعفأ انأرمثلا لاعفأ نأو راصب الاءارتال هللا نأو نآرقلا نا لوقأ تاك

 لعأ ل_ةدءم همف ناكو مما اعمو مهحناضفل َح رذغل زثعملاىلعد درال دقتعم عاقم ت تن اتانأو

 م هادصتم ناهربلا حان! اجو زوما اكو ملا باقستكلا نم هلو رك حازمو اعد

 لهأ ىلءّدرلاق لمصفتلاو حسثلات اكو نيدلالوصأ نعنيستلاب اكو
 نم مهرب_غو ةدحالا ا ىلعذرا د. تكا !تءاضوهو زاضتلاوكنالا :

 قنفدو نيءدتلا فان_صأرئاسو ج راواو ةسمهجلاو ةضفارلاو ةاَرنعملا

 رام اراس نءوهو ماج هنهررقلاوديعم“أ مز احىلا ةيرثىفا اوزلاع رشم 9

 نة درب نأ نب لالب هّدجاهققو ةع.ض لنه لك ايناكو ةلج دىلا قوسأ| نم
 : كاان ؟فانف رد رش ءةعمس مول لك ىف ىف هتقفت :تراكد همقع ىلع ىسوم أ

 هللا رهظأ ىت> مهسو راوعقردو ةةلزعملا تناك ىف :ريسصأ ار وبأ لاقو بيطخلا

 انأ نا ىسادنالا مز حني ىلع د وأ لأقو معسل عاسقأ قره ردخُم ىرعشالا

 افيلصت نوس+و ةيلامم :اصتلانمهلن لا

 يمارفلاكلا اكلاب فورعملانيدلا داع بقلملا ىريطلا ىلع نب دم ني ىلع ن رسم اوأ)»

 «(ىفاشلا هيقف |ىءارخا 1.

 ىلاعملا بأن يمرحلا ماما ىلع هقفتو رولاسن ىلا ج رخو ناتسربط ل فأ نهثاك .
 ةرايعلا عسصف توصل |!ىروهج هولا نس ناكو عربنأ ىلا ةّدمىتب وجا

 قارعلاىلاجرخمت ةدءاهبسردو قرميلارواسن نمجرخمت مالكلاواح ٠



نأو ةرمعبلا» ميار أنك 7 ذا ىدروأملا نءدادغت
 م دادغا

 جنيسملا وأ

 ىرعشالا

 ىو دادغيس ءاوحلا مط
 0 . زداةمتقاعناواملاامدق َ

 ' روصقمو دودم ند اوما سبط * تعّججذان" الا أهنَع :.ىرس كف

 1 لاق .روانملانسحلاوأ ىف دشن ش داك ن هللا دع نيد دجأز اردلاوألاق

 ٍ 0-0 هسفنلةرصمل ابىطساولا تتاكل ارء .لاوأ اند شنأ

 * نوكسلاو لَرَهلاناسسف 97 نوك .اعءاضقلا لق ىرح

 0-١ نينا هبواشعف قزربو + قززىست نأ كنمنوتح +
 ظ تاك ةرصنلا ىلا !ء-اردادغن نم رخال ىدروابلا نس اأن ا لاقب و

 ممل ىهوهزك ذمّدقملا فنحالانءسابعلا تام د شدي

 اًمقركمانح 5 امفافنهراك انذأ

 3 ءوهنمةقرفشدعلارمأ 4 ناو اداللا جاع

 ! ائدهر اهمداؤغلا تفاحو . قمعاتناك ام أ تحرت 1

 ْ هاد ' ىل-> دو أهو رافمرثؤب 'ناع اود صل لها :ههنالكلذلافاعاو

 لقد ةداهقأرف هءلعىثفاولهأوت :رضنل ا!ىسنوكل ذدعد : هل تءاطم اف اه راك

 لءأهللاوى امعلا هلاق رهنل |ءارواع نك اسل ا ىف رادع الناسالاهذهنا

 نءنفدوةئام رأو ني+ ةنسلوالا عسب ر رهش لس ءانالثلا مو قونو #

 #0 اح هللا هجر ةنسنوناسثو تسورعودادغبب بوسبايةربسقم فدعا

 ا ىناعمدلا هلاق اذكهدرو ملاعب ىلاة مست ىدروأملاو

 "نيل يعمم لا نبق -ارش ىف نيل معنا نب لعنسحاوأ)
 ١١.. ىرعشالا ىموم ىنأ نيرماع درب نأ نبالب نبىسوم نبهللا دمع

 0 : «(مسو هيلع هللا لص هللا لور بحاص

  ةفئاطااىدقت هيلاو ةنئ_لا هدم ةرمصنب حاسقل او لودالا >ادوهو

 ' 111 نداعلاو خت الامال ند وفن هر كو ةيردشتالا
 وأ ةفاحف عجم نأ ساض نسم اوبأ ناكوهداقتعاديَو ومو هسهذم زمرمصأت

 ' نعش ةلم !ومو دأدةس روصن ما عماح قى فاشلاهمقفلا ىزورا ا ىدسأ
 نه هع

 هل بل. ةودي اقللو نئالبو فين ةتساقوتو « ةربعلاب نيتثامو نيس ل فو

 | ١ عبرا ظ



  00 3)٠مه(

 ”اررسسلا «(ىفاشلاهيقفلا ىدادغملا ناز :رملا نيدجأ نب ىلع نسل اونأ )+
 ىدادغيلا لخأ هنعو ناطقلا نب نيسحلا ىنأن د فاذا ل ا

 ماانل هادي يسودادج يدنا رأ ىنبارفسالا دماحوبأ يش

 دادغبأ 5 ردم ناكو ملاظملا نم ةبيغلا نأ 2 اهمقف ناك دقوةلظم ل

 دلائل نةسو تسهنس حرق قونو 3 يناثلا هذم ىف ه-وهأو .

 ءابلا فو ىازلا من 5و ءارلا نوكجسو مملا تفي نايزرملاو 5 ىلاعت هللاهجر ٠

 ناو دح اوهزرمو د! بح اصدأ: :عمىسرأف طةلوهو نو فلال ادعت وةدسوملا

 كللانودناك: نا مسا لصالا ىفوهو بحاص ظ

 «(ىفاثلا هم ةفلاىدر واملاب ٠

 ئرعسلا ساقلا أن ع هقفل اذحعأ مهراكو ةيعفاشلا» ءاهقفا اهوحو نمناك

 هرق هر نهذلا تاس نام اذ ا ارفسالا دماح ىنأ زيشلا نع متةرصصنلاب ظ

 بهلملا.ةماتلا ةفرعملاو ردتلاب هلد متوالاد>أ هعلاظن : ىذلاىوامملا ناك
 ىورو نارفعزلا بردفدادغر نطوتساوةرثك نادل بءاضقلاه#لا ضّتفو

 فرئاصتلان مهو 9 هرفد ”ناك لاقوداد_غن خب رات تحاصر وبأت» طة اهسنع

 ايذدلاو نمدلا بدأو توم ءلاو تكحبنلاو م ركلانآ ارقلاريسسفت ىواحناريغ
 وهو بهذا ف عانقالاو كلملا ةساسنو:رازإلا نواقو ةاطاسا |ماكحالاو

 مهنا لم .ةوهرسانلاعفتناو بدالاو هقتفلا لوصأى فنصو كل ذريسغو رصتخم

 لاقهتانوثدالف *عضوم اهلك اهعجاسغاوأ ب هنايح قهفيناضت نيرهظ

 ئدرواملا

 - ىتعقوو توملا تذياعاذاف ردك اهم !ىلاعت :هللةصلاخةيادجأ الا
 رح ةىنملسقب مهنا لعافاهترصعو اهءاع تضيق ناف ىديف كدي لعجاف عزنلا
 10 ءقألو ىدي تمس ناوالسل ةل-دىاهقلأو بتكلا ىف ادغانأبتم

 لاق ةسصن لاخلا ةينلانمدوجرأ تنك اسج ترف دق ىناو تابقانأ مان كده

 ىدب ىلع ضب متن لو اهطسف هدي ىف ىدب تعضو ثوملاب راتامذصدلا كلذ

 ُ َ ”لذأ فن 5 :مظلارك ذ دولا عل 0 رهظأف لو.قل اذمالعاهنأن اعف

 ل لح ذم

 0 اهرهظأملاغاو ىنينصت اهلك ىنالفلا ناكملا قىتلا بتكسلاهيىقش

 ”ددماوا فو ردم لا ىرضملا سبح نيد نب ىلع نسل اونأ) «
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 ْ اهات نإ تلح انا « ارتكرتتناراكفالا بنذالو
 .اهدارشد_د ظافلالا كرطاوخ + تغاأو ىناعاادارفال تق.س
 . اهداعمواهقورسم ىل_ءاذاصح + ة_ءبدب عارتخ|انلو اح نحن ناف

 ا مبأ هلج نم ةءفاعلاب «مشومهمق هلو

 بيجو تامرك ىلا نولق نال ةعور مراكملل مو لكىأ
 بصن هيف ماقال نبأ ن و « هلك كومجءالعلا تعمق

 بول_دقوانهباسق سفنأاد « تاير روارغ تأ اذا
 بودهشرب زولاهحو فو قامح ب .هيحأ اهو تظحالال هللاوو
 تودن تامرك لاف هزكلو * ههجوتهارأ امان وه# سدو

 نوصتق ىدتنتلبلقانعو « توغت ءاهمل كلت نءزحتالف
 اضأ هلو

 اسلج ناكل او تدملل ترص« ىتح شعل اةذل تمعطتام

 ادن اووي راع ملسسعلا نم ىدنءزعأْئ سبل
 ٍ يدر زي ع شعو مهعذف س «ي انلا ةطلا#<ى لدلاامنا

 اًضأهلو
 قالطناو لسحرادنأ + قارفات كلافوىام
 5 قامتشالا نركناذكف مهدعب قوم سف

 هيف نارأ هموصخو ىنتملا نع ةطاسولا باك هلو لهم همف هقدر طوربُك هرعشو
 ”عسلا نهثلادنعوأ م ائارك ذود ةرغوتم ةتايززرعنك# عالط|و ريغ لضف نع

 | وتوت ةسرغصلف قونهنأ نيب روباستلا# رات
 ا ةريسلا نسح ناك هنا هرم-غلاقو ىلاعت هللا هجر هن :-سنوعسسو تسدرعو

 ردوا نيثالثو عمسة:بقرواسن دهم موخأ هردرواقو »ص هئاضق

 0 اغلا يناقوهو ىرابتام خوش رس 3 علابربءربخ_-ص

 9 دو ٠ هر نع ةئدل ىقهو



00 

 ىنامر ا ىذاقلا .. روهثملاهيقفلا ىناحرازيزعلاا دع نب ىلع نحل اوبأ ىضاتلا)«
 : «(ىفاشلا

 ءاهقفلا تاقط باك ىف ىزاريشلا قصم وأعلام ,رذارعاشا دأاههقفناك |
 لئاقلاوهورعشن اود هلولاقو .
 يللا 5 أءاو ضامن ا كف ىلنولوق ظ

 ةهتي ناك ىفىلاعثلاهرك ذواهرك ذىلاةجاحالف ةروهسثمةلب وطتاربأ ىهو ٠
 بدالاجبات ةيقو معلا دج ناسن او كلفلاةردانون املا درقؤهلاهتفرهدلا ٠
 ناكدقو ىرتذمل ا مظنو ظحاخل ارثذ ىلا هلة منيا طخ ممر هثلاركسعسرافو .
 امهريسغو ماش )او قار ءل !دالب خي ودّيو ضرالا عطق ىفر ملا فلن هايسص ف ظ

 املاعلكلاقوالع مولغلا قهيراصامتادالاو عولعلا عاونأنمنستقاو ٠
 هل ارك د ند نهشأ نورنا عطا عناد طز دوو

 قالا نسحأ هلوأف م« كقاتشوبحلا حّرردق
 كت فاشعرغأا نان ء ده د عر راو هفحال

 ى "الا ىرجاجلاب فو رعملاما رهن ريغس نم ىسع ماس 2 انمبعتأو ْ

 وهو ىنءملا اذه ىف تيبودهسفنل 4

 قا.ىريغدوهعلا ىلع, 1 5 ىاد>الابتندق هضراماب

 قاشعلاوع 1 اف تحن ىف ..«  ىىفرت ىسءامالا كا
 تانبأنمو ١

 رقفلاوه حوضخلا نأ اولعابو « . ىنغلاىلا عوضا صقتاولاقو

 رهدملاو ةسالاى سف: ىغلا ىلع م امّرحن" امثلاملاننب وتنمو
 رسعل امي و ةو نمريخ فقاوم # نودترصار سلايل

 اًضأهلو

 قءض قزرلا عضومنك-لو تاقف# عساو قزراف ضرالا فبرطضااولاقو»
 قزرأ نأنخ بسك ىلك.لو « ىننعب ٌرحضرالاف نكحيرلاذا
 دابع ننسحاصلا قاضيأ هلو



: 0 8 

 0000007 أذ أ | أ | 1 1 21 12ذ 16 ا 4

5200 2 

 ١ :بكنمولانركلرطلا اذه عمن اكو ةلوط نمسك ار وهو ةاشمهلوح سانلا
 ٍْإ تالا دنع هنن كتم ىلاوهو س ادعل أ هنبأ تكتم ىلا اهلل ادعو هلل ادع همأ

 .ةلمهمث يعن غرفوا) دوونوباتلا عرتد#وتولط ؤهو ىلع ىلاز رع تراو

 : .نب هللا دنع ند ىلع ليقؤ سانلاع رذئىذلا اذهن متلاقف (موملعالعىأ

 : [ده ف وطت سانعلانىدهء نولذربأ سال انا هللاالا هلا ال تاق سامعلا

 1 .نآابنظ اك ذو لقاك قذربملا هلك اذه 4 ةنضسأ ظاطسف هناك بنلا

وص ىلعان اصف حامصاا تقو ةراغةرممهتءاجو توصل ا يظع ناك اعلا
 1 هن

 " تاك قى زاسحا كو أر ك ذو تءضوالا نح ا ف ل ءاح هده ملفهاحانسصاو

 . :ناكلاقةءاغو ةباغ بان نيسغلا فرح وأ ق هاه قرتفاو هطفل ققتا|م

 ا مهو هنانلغ ىتدانمف ةئندملانلمج وهو عاس ىل !ء2فقب ناطملا د ب ءنيسايعلا

 تناكو «لابمأ ةيئامث ماسو ب اغلا نندو لءللار : [ نم كلاقو مهدعمجف اغلا

 | ”ةنس نين اس نباوهو ةارمثلان ةثامو ةرشع عبسةندروك ملا هللا ددع نب ىلع ةافو
 ٠ هنعهللاىذرتلاطىأ نب , ىلع اسمو ل تق ىتلا ةلبللا ىفدلو يدق اولا لاقو .«

 ٠ ةنسنمناضمز ر هش شع عد راس ةعجب | هلءل ىف هدنع هللا ىذر ىلع لق ناكو
 . ١ ةثاموةرشع نامت: هللا دمع ني ىلع قونو كل ذر غلي قوةر يقال نيع,:رأ
 . قام طاصت نياةف.للاتوةدعقلا ىذ ف تثاك هتافو نا ىدقاولازيغ لاقو

 | دروع عت ةنس ريغ لاقو ةريشعىامثةنسرعآع ضومفف لاق: ةرمدع عس رأ هس
 3 000 ا ا اوس سل ان بضخ ناكو لع ءأهللاو

 ع ,ةهعلانمدشلا م عد ةأزم ارمْدْلاَو 53 دزعاملع نأو ىلعاد#نأ ام هفرعال نمت مّنظءَو

 ١" نرقل انو دمدنم ةنيدملا قب نطق ماشلاب عقص ةانثم ءاهفلالا دو ءارلاو
 1 ةويمحلاب ايةفورءملاةب رقلاهسحاوت ضع. ىفوءإقلملا ملقأ نمرهوُكم وُدلا نم
 ا هيدا ميلا خذو اهتم نم ءاثثملاءاستلانوكسو ممملا مف دو هلمدهملا ءاحلا مدد

 1 .ى:لايأ كدا وزوك ذل لعل تناك ةد هد 2 ب

 | اعف قو ةفركلا اىلاالقتت !اهتءو اب رتاهب وروصت او جاةسنل ادلواهسفو ةهأ

 ”" ىلاحت للاءاثناد_خدلورك ذ3أ .ىروه-دعوهاكايف ةفالخانحافسلا
 7 هللا دنع ني ع ب رخأ ناو رم ني كلما دمع نسدماولا نأ هذيرات ىف ىرنطا ارك ذو

 1 ةداولزنإو ةرحشأل نيعستو سدح ةذسةهمجلا هلزنأو قشهد نم س بعل نس ١ٍ

 اهم



 ا
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 ةيامأ حج جوزرت ناك كلخاد معنا ل. ةدقوامرعا4نوك الاوتحورمفاه © نبا ْ

 تاهقاطو هلاتشاف تك تاوارطأ ناكو امو هل ثلا قفرفعج نسهللا دع تدب ؛

 كهع تدق و هروسذ]5 5 هدر ةثال ع رقأ ناكو سايعلا نسهللا دب ءنبىلعاهجوزت ْإ

 لاا زد لدغ صفتناو تيكا عسانا

 ةيناثل ادّرملا ف هان اهبرضامأورخ أىرمأنمىكبحأ عرقأ ىمثاه ةيراخلل ةرامل ٠

 نلعتأ اردرح : ]قل اوقدلصتمدانساب عامة ندممهللاد_عوأ ثّدحدتف

 جياصوريعبلا بنذ لباسم ههجوو ربعب ىلع هيرادب طز ,سلانابو رضمامو هللاذمع ٍ

 فدل هل كارم :تأفناذكلاهتلادص نت لطاذطلرقبا ٠ ا ْ
 ىدأو ىف ن وكس ,رعالا كانا وةأ ىأ ىع 0 اساسا 3 وي

 نفل ةرهعبباك قى لكلا نيا نونا : 4 1 كانتا 6

 صضاءعنب موثلكوه م منع هلل |ىذر س اع ند هلل ادمعند ىلءيرضىلونىذلانأ ٠

 نب كلل اد. ع ند د.اوال ةطرعشلا ىلاو ناكرتشق ند روءالاريشق نيج و>و ندا ٠ ظ

 ش

 اا تا ع اج ب ذآ

 ىلكلا نياريغلاقو 5 ارم لّقو كلا |دمع ند مامهةمقب رفأ ىلون هنا تاوزم

 لحث د هلل كم .ءنن ىلعنأ ىو رو ةئامو نير مشتو ثالث ةنسةحماىذىفهلتقناك ٠

 هعمناكو كلملا معن ب ماشه هنا عيمجلا لو طاغوهو كلملادبعينانملس ىلع ٠

 هريرس ىلع هل عسو روك ذ ملا ىلع نو دهانبازوصنملاو حافسلا نتف ءاخلا هنبااذبا

 لاق اهتاضقد ممأف نيد ىلعمهردفلأ نوثالث لاقف هتباح نع لأبو هر هىلددو

 لاتدع ل والف سرغا :اصولاقو هركشف لعففاريمن نيش ىنب اب ىدوتستو

 رمالا اذهنالوق. رادذ امامغو نسأو لتحت ادق ملا اذه نا هراعصال ماه '

 ىلءناكو ناذهو ٌنكلعلو كلذ نوكمل هللاو لاقف ىلع هععمف هدأو ىلا لقتكيس ْ

 ىلعن ا ىوزخلانا عطس نر ماه لاق ىح راختالهأدنعلحما مظعروك ذم ا ٍْ

 ديمدملا فاهسلا هم ش رق تلطعا رقعموأ اساحةكم مدقاذا تاكمتلادسع نبا ٍ
 دعق نافالمحتو الالحاو هلاماظ| هسا تءزلواهقلح عضاومترعشو مارا

 نم جب رم ىتح ثاذكنولاز.الو هلوحاع.جاوشم ىثم ن اواوماق ماق ناو اودعق ُ

 لعت هادجوبالا ٌدح مدقلا ميظء ناكوذل» وطة. هلاعسج مدا ناكو #* مرح ا ْ؛

 اف"كف فاظاذالوطلا فاطر فمروك ذم لا لعن اكو هلعتسس ىت 2 فعالو



 ظ 6
 ”لسصأ# نسج هناك و كلذلدادهسلا ىعدي ناكو ءالسص م هرثك أومعتو و

 ٠ !نكهنتانفتلا اذىعدناكو ننكر سم | لكلا و لكاق لعب نوكر

 .ىلعوه تانفثلاوذ طؤامل!ىزوجلانجيرغا اونأ لاقو ل ءاكلا قدرمملا هلاق

 - فلأ موب لك ىفىلَض» ناكمنالكلذ هلق ةامتاو نيدياعلا نيز نع نيسملا نما
 ىلع نأ ىورو تاقلالا باك ىفكل ذرك ذربعبلا نفث لثم هءت.كرف 10
 رهظلاةالسص تقو ىف مهنعهللا ىذر سمعا |نهللا ديعدقتفاىلاطف أ نبا
 - ىلع صام قدولوم هلدلو اولاقفرهظ ارمذح مل سامعل نبا لادام هبادصال لاق
 ! كال كروبو بهاولاتركش لاقفو اتيفءانأفمسل اانياوشمالاقدن ءهللا ىذر

 + خا مزءاغت :اهمهمت ىتح هعما نأ لزوحوأ هل لاق هتمع“ ام بوهوملا ف

 انلعهتعسدق كالمالاانأك ملاذ ل اقوهنلا هدر هلاعدو هكنفسمذأف هنلا
 هتينكو هعسا كل سدل نمابع نبال لاق ةفيلخ ةيواعم ماقامبف نسحلااأ هتينكو

 مهنوأ ظفاحمال اقو «لماكلا ىدرملا هلاقاذكه هماءترفد عانأ هتنكدقو

 كءماريخهللاقناورم ني كلملادس ع ىلعم دوام هناءايلوالا ةءاح تاك ىف

 نليككا اف ةينكل اامأو الف مس الابمأ لاق هنكو كما ىلع ىل ريمالف كننكو
 هزه شاللا وسع لاتامنأو تا 5 يعن أ مالكىهتن :|هتنكرشف دى أو

 يب ةتدنكو هعسا عمس نأ هركف هع هللا ىذر بلاط ىأ نب ىلع ىفهضغنلةلاقملا
 ظ يهل ودمر أف ناورم نبشالا ادم ىلع لعن دمنأ ضير نق ىربطا اك ذو

 ٠ هذهو الا اذه ىرك_عق عقال ل اقف هريخأف هدشتكن ع هلأسو هربرس
 1 1 ل نما ذن و لدا دق ناكودلو م كلغ هلأ وحالة ا

 ظ «لتقوتلاةللا روك ذملا دعوأ دلو ىدقاولا لاقو 5 دمعانأو كف كلذم

 3 اض أ درمملالاقو د باوصلاب إعأ هللاو+- :ع هللا ىذر تلا ام نأ ىلءابمف

 إ هحوزتقامهاد> كلا ادع ندملولاهبرمخ | لظ نبةرع طاسلاب ىلع برضو

 ١ | ادت تاوبانبأ رس وا صخب

 ١ اهنع طسمأت ل اةفاهينيعنصثام ل !اقف نيك تءدقرت 2- أناكوابمل ااهىب ر

 م جر اغا لاقو د اولا هر ضفروك ذملا هللا دم ءنب ىلءاهج زف اهقلطف ىذالا

 قيديزت ٠ نيدلاخماب جورتامما 0-0 اورم نال مسهنم عض ءافاخم اتاهماب

 ..اناودلبلا امج عرفتم اا هلل اد .ءنب ىلع لاقف هذم عضم اةنواعم

 نا

  20000 06 011 1هد ١
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 لهرلاالا طاسب ضرالان بدو هندب سل دمعولاو دعولا ف نآرقتلا نم تان”انمترم

 لمد ليللا فوج ىف كولا ىلا لجو اهمءاعدجو ىتلا ةروصلا ىلةذخت افاصخلاو

 ىلاهسلحأو هماظعأ ءآراطف ساكه دي قو فارم :لا لعتس لكوتملاو هيدي ندد

 لكوتملا هإر انف: هبه ل للعت ةدخالو هع لق اجو رول «لو همناح
 هنمىفعأف طق ىمدو ىجرماخأم نم_:مؤملارممأ اب لاسقف هدد ىف ىذلا ساكلا| ْ

 نأّد اللا رعشأل هنأ و رلا ل“+ امل كالا شن ازكى دقت [لاقؤءمافعأف 1

90-20 
 لاقل مهتنغأ اف لاحرلابلغ + مبسرآةلادجالا لاق ىلعاوتاد

 اولزئام نش أر_ةح ا 5 مهأت أعم نءزعدعد اولزنةساو ظ

 لت 4 |و ناصتلاو ةرسالا نأ 5 او ريق ام دعب نم خراص م-هادان ظ

. 

 للكل اوراذسالا نرمضت |هثوو نو. .ةعنسم تناك ىلا هود ولانبأ ٠

 لتتقيدودلا اهن-اعووجولاكلت « مط ءاسنمح مهنءرعقلا مصفأف ب

 اواك أدق لك الا لوطدعب اواو« اورثاموارهداواك أاملاطد5 + ٠
 أريثك ء اكد لكودملا كمف هما ار دمتةردان نأ نانو ىلع ىلعرضح نم ق فذ افاق

 نشا انا لاقمث بارا عفربرمأ م هرضح نم كك و هتمحت هعرمد تأ, ىت-
 5 امركم هل زنة ىلا هّدرو هل اهعف ديرما راند فال | ةعب : رأمأ ؟لاقنيدكلعأ

 لبقو عمد رأةنسسةفر ع مول ىل» قو برر حاشلاألا روت ارا

 هور ذمنأ لكوت لا دنع هق-ىةياعسلات رثك الو نه : امو ةميعت الث ظ

 ا مصتعملا نالرك_سعلاب ىعدت ى مو ىأر ندرس هَرأو ام هدلوم ناكو هدا

 روك ل ان_.حلاىنالل اذهاو ركسعلااهل ل-_.ةفدركد سعب ابملا لقتز ااهائب

 موامقونو 95 ريس وناس ,رسشعاجب ماقأو هما بومهنال قتلا

 اهعبارفليتو اهن«نيت» عب الز يقوةرخ الا ىداج نم يتب سن ينثالا
 ىلاسعت هللا هجودراد ف نفدو نيتثامو نيسجو عد رأ ةذس بحر ثلاثى لبق

 لعءالمالاوأ وهو ىعثافاا مثاد نبسلطملاد.ع نب سابعا نب هللا ديعنب لعد توبأ)»
 7 نبهللاد عنا : *( ني“ :ةءاخئاروضنملاو تافشاا

 يامل ضرالا هو لءىدرق لجأ ناكو هنأ دالوأز غضأو هو اغلا غب رشادمسن اك



 نصا
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 ايل عانس ”ايشهفتاقالا ىطمالو از طالوارهتتك ام

 - لمردت سل و هلاماظعاالا كلذ تك ”رتامهللاو هاف أش هدف لقت ل رع ىف

 0 اضألوق :هبفو تاسبالا هله ةعاسن_عندشن أمت هلثمف لوقب نأ

 : نءنث امو نيّثثاوأ ىدحا ة:سقدوقعل ارودشةف
 .٠ اووكذ اغيل مهلعت الصلاىرحت « مهبويجتانقت نورهطم

 رذقفم رهدلا يدق ىفهلاخ « هيسنتنيح ايواء نكيمل نم
 رشلااهيأك افططاو كافد 4« هنقتاز  اق-اخاربامل هللا
 | , نونلاةيتءاحارو باكلالع « مدنعو ىلعالا' الملا: :أو

 00 لسنا مود نبى علاوي نومألا لاقو
 هقلخت ىلع هش ةعاط هللا ض رف لجرىف نولوة: ام لاقف بلطملا دع نءاسانعلا

 | نيديزووسأ عيون دق اكو مهردفلأ فل أب هلرعأف هين ىلع هنتعاط ضرفو
 وك ذملا[لعواأ نومأملا هما لسراذاهلهأب كفو نومأملا ىلعةرصملاب ىموم

 ! ّك مع يو تاءفام ةرمد.ل اب نءم)سملاب تأهقدي زان كل و هل لاق قوءاذ كلذ نعود 1

 | كيلعنمانلاّدثالهللاو لسو هيلعهللا لهل لوس رت ةمطافنما كنا

 خسوميلم هللا ىلصدهللا لوسريذ أ نا ىتيشي ديزاب سو هيلع هللا لصهللالوسر
 تيل بهأ نوكينأ نب اذكه لاقو ىف نومأملاهمالك خ خام هب ىطعنا نأ

 ىلع مالكنمذوخأممالكلا اذهرع او تاق 5 سو يعل لصق لور

 أ 3 لذ ةهل]بةفهسفت ّمكر فاساذا ناكهنا لب دقف هرك ذمّدقملا نيدياعلان بز

 1 . هي ىطعأ الام لسو هيلع هّللا ىلص هلل لوسريدخخ نأ هرك انا لاقف

 فحوهو هر :ةقالاضرا ىلءنيداو 2 اد نبىداسملا ىلعز سل اونأ)*«

 37 « (ىركسعلاب فرعو هيسن عفر لا ةجاحالف هلبق ىذلا

 "نأ ل بقو لكوتلا ىلا, ىسدق ناكر ةمامال ادزعءرشع ىبث الاذءالا دحأوهو

 ههدوقهفنل رغالا تلاطن هنأ هز مهوأو هتع.ث نماهربغو اءّتكو احالس هلزنم

 ش . تدب فهد حو هو دجوف هإَغَع ىلع هلزنم هيلعاو مهعغقالل لارتالا نمةّدعن هملا

 ٍْ 0 ]| لقت سموشو فوص 8-0-3 ار ىلءورعش نم دع ردم هءأءو قام

1 0 
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 هنعهللا ىذر ىلع ننندسحلا هعربق ىف عقلا ف نفدو ةئيدملاةرعمملل "
 نيدجنأ مهنع هللا ىذر سا.علاريقارمة ىتلا ةيقلا ف 1

 ١ «( هل.ةروك ذملا نيدياعلا نيز ىلع

 مأهتنبادحوز دق نومأملا ناكو ةمامالا داقتعا ىلعرشء ىنثالاٌةٌمالاد>أوهو ١"

 هاسنلاو مهثهلارلا ساسعل اذالوأرمضدقسا هنا كلذ ف بدسلا ناكو مهردلاو .
 راغصا أو راكل ا نيبامافلأ نيثالثوةثالث مهددن_ءناكو ورم هل يد عوشو

 مهربخأو ٠ اءلوالا ص اود م-جو ةلزنم نسحأ هلزن أ روك ذا اءلع ىدتساو

 هتتوقدص ملف مونعمللل اىذ ر بلاط ىلأ نب ىلعدالوأ وسامعلادال وأ ارظا هنأ
 نمداوسل ادم راماو مس انيفاضرلا ىلع نمرعالا قا الوش ادعأ“ ا

 كلذ ىف نأ اولعف سامعلا دالوأ نم قارعلاب نمىلاربخلا غو مالعالاو ساءالا ٠
 وهودرك ذمدقملاىدهملا نب هاربا اوعب ابو نومأملا اوعلفش مهتعرمالا جوز
 ةذس لبةو نيتنثا ةنس مرا نمنولح سمح سما مون كلذو نومأملا مع

 ةجرتىف هترصتخادقو ةروهثمه هةلاو لوط كلذ فح رمشلاو نتن امو ثالث '

 ةنسر ووش ضعب ىنةع< ا مواضرلا ىلءةدالوتناكو ىدهمانن هاربا

 هسداس لمؤو هنمأن ليقو لا وشعب اسدلو لدلبقو ةئيدملاب ةثامو ننس وثالث |

 ني-ثامو ندنثاةثفرغص نم مورخآ ىف قوتو *« ةنامو نيو ىدح ا ةئتسس
 نيسشامو ثالث ةنسب ةدعقلا ىذرمثء ثلاث لبقو : لا ىد سما قوتل لستو ١
 هتوه سنس ناكؤل ا لاهم أر بق قصالمم هذه دو نومأملا هيلع ىلصو سوط ةئيدَع 1
 عت هللا دعت ءر ثامو هنملةءافاموعسمن أك لب لمقو هنم را ًافاشع لك أذيانا

 ساونوبأ لرقي همفو
 ه.ثلامالكلانمنونكىف « اراطسائلا نس تنأ قل

 هذ نعم ىنلالادخلاو + ىسوم نباحدمتكرتام للعف ١"

 هسنالامداخ ليربسج ناك + ماما حدسم عيبطتسأال تاق
 ل لخ ن1

 اضرلا ىلع



 ياسو ستان هىمخ زان ىأءلتاقف كلاوعنأ نمامونىل] اذ .

 ١ وا 6 5

 :هنمجرخا ف موخءهللا ىضر ناطخملا نب رجم نب هللا دم نيم ل

 و117 7 ءانهاذمرنءلوتا انام لان اذه نم :معأ تاو

 ىأن يدهش نب مسالا هانأ مث لاقةاتف لاق همأ ن تلق باطخما نب رع ننةللادبع
 أ لا قفا ذه نم معاي تاق ضم تهدنع سلف هنع هللا ىذر قيدصلاركب .

 تاق قيدصلا رك, ىأ نيد نب مساقلا اذهاذه بعأ ام كلهأ نماذه ل ثم
 :هنع هللا ىضر نيسحلا نب لع هءاج ىتحأ.ثتاهمانلاق اف لاقدمأنخ

 ىلءاذه هلوص نأ السمع الىذلااذهلاقاذهنم ممعأب تاقو ضم م هءاع ١

 تاقفةاتف لاق همأ نم تاقف هنء هللا ىذر بلاط ىنأ نب ىلع نبا نيسحلا نا

 لاق ةوساءالؤهق ىلا خا ةاّتف ىأنأ تاعام ك:ءعنمتصق: ىتتنأر معا
 انو دالوالا نايمأذانقانر هركم ةنيدملا ل_هأ ناكو ادد هن. .ءى تلا

 ةذ ةذ.دملالهأ اوقافذ هلل ادع نءىلاسو دهم نب ىساقل ونيت نزع بن ١

 م راد[ فراعملا باك ق ةنيتت نا رك ذو « ىرارسلا ف سانلا بغرف اعروو

 ب راوصل ايملعأ هللاو ةلازغلا ب وةفالسا لاق, ةيدنسهمأ نا لاقي ندداعلا

 « لارنانسلو كَمأب سانل اريك نا هل لمق يح هّمأب ريل اريثك ن يدياعلنيزناكو
 د هلا قسنامىلاىدي قست نأ فاعأ لاقف :ةكض ىناهعم لكأت ١" نيك

 م سلع ةذيا ىل تناك لاق هناف هشباعمن حلا ىأ ةصق دضاذهوابتةةعدق
 ةمقل لعارترءعقتاخةراجاهناكعا ردى ةعاط هناك افك ز رينو هلي اا ىلع

 زراف ىلناةدئاملا ىلع مساح راضفاوتح زف اهب ىتتصمخالا ةسسدفت 1
  4تا تالا ةطةمقل ىلا ىنع قدستام هللاو ة ديرك اهن* اك عارذ ىف ةفانرك

 هب اهجز ني دياعلا نيز مأ نأ فراعملا ب اك ىق هدتق نبا -و « أملاهدب

 اورم ني كلما درع هيل بت دايم تلك >قةعاو همس [ىلومديزب هبنأ

 قو ةنسحةوسا هللا لوسر ف م- !ناكدقل نيدبأ»ل أني <. لا را
 زةءأواهحو ةزتو بطعن أنى تنبةيغص مل :و هءلعهللا صولا لوسر قدع] 14

 نيدياعلا نيز لئاضفو <« شخ تنب باب زه:عتش هحوزو هثراح نيديز
 ووش صح ةجملا عون هتدالو تاكو 59 0 0 قانمو ْ

 ”نيعستو نيتثثا لسقو نيعستو عسرأ ةنس فوتو م ةريسبملا نيثالثو نامت
 ةرديشلل

1 



 ها 00

 نيسعلا كر ةمركعو 0 دااسلا شاهر ومو تاو ن0 1١ ا ظ

 لصالا قوهو ةنك |هاهاهدعو ملا عدو ءارلارم كف اكلات وكي ةلههلا

 هيتل اء فوصوملارو صنملا ىلومةزج نب ةراعو ناسنالا هر ىممف ىالا ةماحما مسأ ْ

 لغأ هللاوروكذملا ةمركع نبا نياوم ىدا دبل بيطخملا لاقوهدالوأ نم ٠

 فور. ملا مهم ءهللا ىذر بلاط ىنأ نب ىلءنيئبسحلا نفط ١

 بةعهنع هللا ىذ ز نيكل سد ورخصأال اىلعهإ لاق :ونيدراعل انين 2

 <« ( اذه نيدياعلا نب زداونمالا :

 اءشرقتأرامىرهزلا لاق نيم. اتلا تاداس نهورشعىنثالاةّمالادحأوهو
 دماولانيديزتمأ ذ هرع ىهو سراو ءلولمرع آدرحدزرب تثب ةفالس هّمأو هنمل ضفأ

 عشت :النأس اوخريمأ ىلهاملا اسم ني ةبدت ناكو صقانلا ا.فورهملاونالأا

 فيسول نسج احنا ىلا هيتتب اي ثعي ردك دملادرجدزي نءازوريف لتةوسرفلا ةلود

 ناسا رم انة حتتو نا ساوتو قاردل ار ذوو ناكل ك ذمّدقملا قالا
 ثالمادبعنيدءأولا ىلا ىرخالا لبرأو هسفنا نيل ىدحا جاما كسمأغ ١

 دز ةيطعأ صقن هنال صقأ: || ىمع*و ديرو هاشاهعمإو صقانل ادي زياهدلوأو 1

 نمىلاس»: هلل سو هيلع هللا لس هلوقل نيتربخم انا نيدياعل انزلاق ناكو. ِ

 ماقلاوأر 5 دو سراف مت ١ن مو سن رقدرعلان بهي ناس اوال '

 ىسب ةنسدلملاونأ المهتعهللا ىضرةراعتل |نأرا اربالا عيب رباك فى رمش 90 !ٍ

 درسدرل تاني ثالث م-مذ نأك هسن هللا ىذر ناطخلا نيررعش فالف ساق“

 ىضر بل اطىأ نم ىلع هللا ةفاضبأ درج دزي تاني ع-دب رعرأو ان ايسلا اوغانف. ا
 فيك لاذ ةتوسلا3 ادي نمره نحال ءاعم نامأج ال ءلولملاتانبناهنءوهللا ٠

 نوقف نهرات ن٠ هر ماق ٌنونُم غار اههمو نموتقب لاق يللا راظلا .|
 ىزنأو رع هللاددعل ةدحاو عفدف هنعهللا ىدر بلاط أن ب لعّوهذخأف .

 نيعجأ مهنع هللا ىذر هني د. رت ناكو ىد دصل ارك ىأ نيد هن ىرتأو نيسحلاهدلول .

 مداقلاو ءدلو دم داوأو نيدياعلا نيزئيسملا داوأو اناس دلو هّتمأ هلل ادبعدالوأف ظ
 لم ءاكلا ناك ىقدربملا كو 5 درحدزد ت انباهتاهمأو ةلاونب ةثالثلا ءالؤهخ ْ

 بنسملا نيدل» فسييلاحآتنك لارا م لشرق نءلجر نءاكو سامبا

 نيدياعلانز



 مطوملاوع متعب رأاهنانيسسلا تفي مانس اف لاقف ةكرشلا عضاولا
 : ١ اغلاو اطقلاو لعأ هتلاورهنلاءار واسع جراختا عنقملااهرع ةعلق مانساهنمعس أرلا

 ا ١ قاةسر نماهناو ى ماهنأ ناساوخراسخأ ىف تددجو ّتةعلقلاهذ هاهنا

 ملعأ هللاو

 | لأ اهل طرمام اشاد منوم ادص تمم دسوأ)»
 ّ ع (برغملا لهأ نعرب ءريربأ |ند

 : لو ني-ام-مءهللاىذ رس ا معنءال هش دو ىربتتملا رخل يصل ناك

 رارغلا هجلعت سا. نئادهتجاو ه-: ءدللا رتل | ىلعلةرمصملا
 نبهللادءعو ساس ءنيهللادنعن ءتَدح برعلا» ءاعسأ, ءاسعن نئسلاو

 لهن نميستاو ئردخل ادعس نأو رهن أو صامل !نيورع نب هللا دمع

 لقتني ناكو أهمعت أنو ةكمع اهفذدح أو هو نيعجأم ملء هللا ناوضرةشئاعو

 .ساانلات ف أف قاطت [:1لاقامبنع هللا ىضر سنع انآ ىورودلد يلادل نم

 ةيؤسانلا ملكت دقوةم ءلاق كنميلعأ ادحأ لعت لهربمج نيدمعسل لقو

 .ىورو موتعهللا ىذرةءادعل نم ةءاج نعىورو ج راو#لاىأرى :رب نأك هال

 الوم تامو. مهربغو ىدسلا قدساوبأو ىعشل اورانيد نيورعو ىرهنزلا سنع
 اسع نيمللا د_.عنب ىلع هدلو هعامف هقت 5 : لو قرلا ىلع ةمركعو س ادع نبا

 هل 000 اندفال [ةعنرأب ةيوعم نبدي رب نبا دل اخ ند

 لاو هقتعأو هلادأف هلاقتسافرانتد قال 1 ةعد رأب كأ لعتمب كلريخأم
 لومة حام بقا بهن ىلع قف تان د ترحل[ قا
 قونو 7 ىنأىلءبذكياذ- هنا لاقف ك الرماد - هنواعفا تقف نك

 | تال نر تسل قو تضل قو ئامر سيلا 14

 ظ نيدلاخ نعىدقاولا ن ءدي«سنبد# ىورو ةنسنون امو عد رأل قو نونامث
 0 . او نتجت نط دحاو مو قرماتلاةزع :ريثكو ةمركعت املا ىذابسلا مساقلا

 أ هقنأ تامسانل لاف ر هظلادع زئانحا عضرمىئامرماء ىلداعجامبتبأرف

 7 : ا ناونقو ةنيد1اءامهتوم ناكوىلاعت ا داو نماعلا

 ِ الباف نالوجلاو فاوطلاربثكةمركعناكو عصأ لالاو ناورتلاب تام

 00 لخخد



 هك. ” يار ل لا ل
 1: 1 ا

 كريس اب
 ىقو ةلمه٠لاداهدعب وذونل او ملا مفي دنت أو « مولعمقانلاو دل ههمءاح ظ

 ا
 ميكع همس ليقو هيبأ مسا فرعأالو ٠ اطع هسا ىناسارخملا عنقملا) +

 «( رهشأ لزالاو
 تاخضرينلاور حملا ن مأمثافرعت ناكوورمل هأ ىماراصق هرمأ ادم ناو إ

 هزادهس هللا نا ءوعبتا نذلاو هع شال لاقو هس املا قد رط ا

 الا اودصسف مدكالاود_عساتك ئاللل لاق كاذإو مدآ ةروصى لال و ىلاعتو ا

 مالسلاهي !هءاع حونةرود ىلا مدآن هلو مث طز كا ذر قدتساف ىنأ س دأب 1

 قل بم> بد كك لاو مالا مهملعءايدنالا نمدحاوفد-اوةروصلا ع

 هأوعد موو لمقف هذم4م لال: "اذن معز مك ذ ذمّدقملا لاس ١ ارخملا م ىأ ةروص

 هوسمْناك هنال هتروص حشو هناعدا مظعنءا اونياعام عم هنوداؤأت اقو هو دعو /

 عندتم خد ءايسوتلا ههحو نعرف الن .اكواريصت نحل روعأ قاخلا ٍ

 م_-فاهر ناغأ قلاتاع وعلا م موقع ىلع تاغاساو عنقملا هل لبق كل ذلف هم

 نمسا :لا هاربو علط ركقر وص مد ةرهظأامةلجىف ناكو تاحنرمنا اورعملاب ٠

 ىٌّرعملا ءالعل اونأرك ذدقو همف مهدأقت ةعاماظعف برغي مث هءضوم ن «رهش ةفاسم ّْ

 .هلوو قرمقلا اذه

 عنقملاردب ل ممىغو لالض «  هسأر عنقملا ردلااماقفأ.. بن |
 كالماء انسنبهللاةبه مساقل اويأر ام هيلاو لب وطةديصق هج نم تنيأ ادعو
 هلوقد هل» وطةدمصق هاج ىف هر ذة ”الارعاشلا ْ

 مجئاردب اظالأ نمرصمأ» « اعلاطعنقملا ردباخ كيلا
 ناكىئا ا هّدعل فدو :لا هماعرا هو ذ درع :اوعنقااربأررتشا الو

 متهنم نتحاع»ٌن هأةسووءأسل عج كال الاب ن نشأالفوو يصحو أ يمصتعا

 هعامسشأ نماهمف نماولت :ةف هتعاق نواب ملا لخدو تاغ مسأ | كلذ نم ير لون ٠

 نالدل !نه هللا ذوعثو ىلاعت هللا هئعل ةنامو نيةسو ثالث ةنس ىف كلذو هعاتأو 1

 فاك فتم ارم اهوك ذأ ىتىهننأو ةعلقلا هذهر تص زاد أرأ لو تاق 1

 ةةرهنف هعضو ىدلا للاعت هللاءاثنا هك ذة "الا ىوجملاترقامات اهمشلا ا

 ا

 ظ ىناسارأملا عنقملا



 5 + خر 000 ا 0 00 د ا ل ع و ا ا و
 1 1 00 ١ 0 ا

0 1-6 1 5 5 

 1 ا ىاوفلا قائشمةمذو م روازتفله ىلا ىتفلالس
 ” حار هداك | قصالت « قتلا بهذي نأ هللاذاعملاقف

 را مامعتمو ءانباعصأ لقنو اذه . نمش تاقام هللأو لاقت اتم اهغابالف

 253 ذمّد_قملا ىلدعلاح تفل اورأ حو ّنوبابرأ ن ذا ىراوجلا ع لبلاك 7
 نم ثلاثلا بالا ىف زنجولاو هولا تالا ح رمش تاك قدما فريق
 3 ىذلاو هناقك لا هيزاوص ثعس ناكدتأ» اطعن ء ىكحو هلاثمام نهرلا تاك

 ١" شكف كلذ نأ: :رغلاوةو لوكا فأر |رواو هناذه .هب اذه نأ انادقتعأ
 أ دناومارسأن ؛اكو هتءارغلالا هرك ذأ لو مامالا كس !!كلذ ل ثءاذدّنظ

 1 1 مارح ادعت لحد عمفر نب ناعلسلاةرعثل ا لاغم ىعمت :ب رءال تأ

  تارغهناكس لاح حابرىأ ني ءاطع اذاف تعلطان لجر ىلعنوءهحسانلاو
 تاوأة سه ىفتأطخأ تراث ن.نامنلا ةفشحو أ ىل لاق لاق ع كو كحو دوسأ

 م نارعأ لانقفىمأر قلحأ نأ تدرأىنا كا ذو ماج ارمنلعف ةقوقالقاو»
 | ليف ظراشالكنسنلا لاقذ ىب ارقام «|تاقدق تنكوم : تاق تنأ
 نع! ناتوزأو ةليقلالانقتةسايىلا اموأف ةلمقل | نءاف وإلا اا
 . قاكلعدو يذأت كدأ ارنمرعألا 0 ةئرذأ ل اقفرتسالا تناخمانمىمأر
 0 رت نم أ لاقف هك كا أتاعفب راك لالاقت مك نانا قدر
 ” اذه قه نماذه نوكم : نأ قلبا ربتا قة ضم عنتعكو لصّلاقذ ىل>ر تاو

 5 ىأ نماطعتدأر لاقف هرىترمأ كتءًأرامشلل نأ ن متل رع فسر م اهنا

 1 يم[ تس لاق نع و : نع مالسس نب ةق_م أدت نع كحو اذهلعغبح أ ر

 ١ بذكت دح نا ثالث قفانملا نماوريتعا لوقي هسا ق موت اذ ىرمدمأ ١
 1 لالخلا هذه تناكدق لاقف ءاطع كلذ غابف لأ دعو ناو ناخنمتثاناو

  هوقلخ أ هودعوو هوناف مهخ_منناو هوب ذك ون دح وقعت دلو قثالفلا

 | نهج ةلكسفو "ع ماع لع ىذ لكقوذو لاقف نسحلا غلف ةوتشنلا هللا مومقعأف

 . هسنع هللا ىذر ا "0و3 ناءرجو هناموة رشا رأل قو ةثاموةريشع

 0 ايرؤ# ملعأ هللاو ةئس هنام س اعو ةبحنيءسءاطع ج ىلل أ نبالاقو

 ] 00037 ماللا تفر هل سهلا نيسلا نوكسون :زمغا مف 8 5 'ةددوملاءاءلاوءارلا

 3 اهدعب و ملا خفو جلا مضي عت < اراهدو وءافاذو ؟.وءاقلارم كب روفو



 (هالاز ْ

 - نمريثكلا ثندحما عهود هقالخأ ىف تناكو جرالا ناببدادغب ة- 4طبلع ١

 هلع ىسوملل- .ةااهمالكنموى :رعشالا تهذع رهاطت ناكو ةريثك ةغاج ظ

 رظنلا بلاط هأل.ةف هيلارطت لم 2 ىلا ارنا هلل .ق ا هنالىارت نا مالعلا ْ

 كلذ ىف دشن أواناوسىجلار ظا:لانعلا ا

 ءاخالاودهم هلا قدص م« هلاسقع ىعدنما ْ

 ىءاوسملاترظنالال 4 اقملاف قدص:تنكول

 ءافصلا4ىرغترتخاو ٠ ىتسع لس تكلادف
 ءاوةسا ىلع نيةمدق دا + اًوغااىوعخ نأ تاه

 جلا ىلادادغب نمهجورعدنعىدلاو ىندشن أ لاقو

 ىداؤف قوق :أاضمرلا ىلع ىرتأو د ةقيعضافكا عبدو“ « لا 2

 ىدازرخا 1 عيدوتلا اذ ناك الو ه4 انديهعرخ 1 اذه ناك الف

 نفدودادغببةثامعب رآونيعستو عب أ سرغصرشع عر اسةعجا مون قوتو
 !ٍ م ىريزعو * ىلاعت هللاأامهجر ىز اريل دفعا ىنأ يشالا ذاكعزربا باني 1

 ةساثلا ىازلادنعن وةك اس ىهو احم نم أ: :مءأر أمهشدب نعي ازوهلمهملانيعلا:

 لاذلا متفوارتت نم ةانثملاءاملا نوكسو ةهقملانيشلا ف, ةلذمشو د ةنناثءان

 هنعىفشألعمءانعم فرعأ الو هملع تقلوهو دنك اس ءاهاهدعن و ماللاو ةمعملا

 لعأ هللاو ٠

 ىكملا عجوأر هذى لومن اود نءملاس لم ولأ حارب نءاطصتموأ)»

 «(دج |ىدلوم نمىرهفلا زعل“ . ىنأ لوم هنأ لق 5و

 كرا اصنالا هللا دع نيرب اح عمو اهداهرو انكم ىف اتوءاهقفلاءالحا نمناك

 هللانا وضرةيادعلا ن مارثك اقاحتو رب زلا ني هللا دعو سامع نب هلل ادعو

 سعالا رايد نيكلاموةداتقؤ ىرهزلاورانيدنورعهسنعىورو مباع

 كم ىوتف ترتز دهام ىلاو هلا و ىلاعت هللا م-جر ريثك قانخو ىعازوالاو

 ناسك وزرع نب هارب ربالاقو ءطامع ل انملان سانل رعأ ةداتق اقولهم

 نيءاطعالاسانلا ىت ال جد اعتاض حلا ف نورعأب ةممأ ىنب نامزف عه ذأ

 هلرقب رعاشلا ىنعهاياو حايرتجأ

 حاب : ىأند ع طع



 ىدواتلا

 1 ونمرماكمأنأ نم رانا دغلاذف هلت رح هش
 تان هن 5-أ مد عجأو أر الا كلنأ نأ تنم ع سملاقو

 ضرالا | كلءأ نأ شسنمناو هرم نس كلل ادد علاقو ةحلط تنذر ةشْناع ونيتسحا

 ْ . قدعهزلا ىنمهنقَع ااا نة وع لات ةواس تعا

 5 قرش لاجزلا ادهن كور ربنم نوكأ نأو ةرخ“ الا ىف نحل اب زوفلاو امتدلا
 َ ّْ ١ لوقي كلذل كلا ادب ءناكو هلمأ ىلا وتم داو لك غلب نأ ىلا فرحه نمرهدلا

 | وصفا علم العا ن * لجر ىلار ظن نأ هرس نم

 ظ 35 ردملا نيدلان كر بقال ىنيوزتل |قارعلا نيد < نيقارعللضفااوبأ) +«
 0 *(ىرواطلاب

 م 0 ١ يشلا ىلع هيلغتشا هيفارهام فالخلا لعاجق احاارظ انمالضافامامانأك

 . فاصو هيةزربو فالختا ىفةقيرطلا باص فنحن |ىروراسنلا ندلا ىذر

 ١ 1 . هيلع عقجاو ةطو سمنان و هطسودم منان و فالخلا ىف ةرمدتةغ قبل :تالث

 - هيلووداقتس الل هرب رقلاوةديعم ادالبلا نمدو دصقو نا ذمه ذب دع ءاطلا

 أ ْ ةسابجاءفرعت هسردم ناذمهيْندلا لاجتسجاحلا هأ نب وهقملاعت ارتاعو

 | ' اهدئاوفوربثك اهةفنال نيالا همتقي ديا ىطسولا هت: رطو

 | تاجقدالبلافهتصروتشاواهينامزلا اذهى ساثلا لا ةتشارثك أود 5
 ا هج هجرتثاقس ةنسةرع .الاىداجرشععدارف ناذ مهب قونو 5 اهملا هّتقن رط

  ةمعحتو لعأهللاو ىناععملااهرك دالوئ ةىأىلا ىنواطلاة مست ملعأ وهلا

 ١ ا« نرتستبازدتك فل نوز قاف نانولوغ هدالدلهأ نمءاهقفلان ءهعاج

 | انه بروك ملا باتل ناسك نب سواط لسن نم مهنأ نوعزبوة.سنلا
 معأ هلل او مهتم هلءلف

 ْش هيقفلاةلذ مشن فورعلل ىل# ارو صنم نب كلا | درع نبى .زءىلاءملاوبأ )«

 ' : ْش *( طءاولاجؤاشلا

 1 ١ فنصتاظوفم ابك هز ,انعلا اولح ناسالا جدف ارهاماظ ءاوالضان ا سقف ناك

 ١ '' ءاضقلاىلونو برعلا راعشأن ماريدك عنجد ظعولاو نيدلا لوصأو هقسفلا ىف
 20 ةحضع



 ا1  ١ ا 00

 ان

 رازجما دا اهريغو ةستق نالاقوةل_بقملا ةلءالا نم داع مت هلجر تعطقةيلءلالا
 لعهللا م ار نيعتسأ الل اقف املأ, هد تال ىت-رمخلاكءقسن هل لاقاوهطقما

 تانعار ماد ارضع باسأ ن !حأاملاقدق رمل ك ءقسنفاولاق ةمقاعنموحرامأ ٠

 اولاقءالؤهاملاقف مهركتأ عوقهس ءاعلدتدو لاق همستجا كا ذل أدجأ الانأو, ا

 ينزع [تك انور لاتبصلاهسم زعم نان وكس :

 وهو تعطقفراشتملاابءاع عضو مظعل ا غلداذا تح نيكسل اب هسسعك تءطقخ |
 انآ هلع ىف هب مع هدي دا فراغمىف تن لاهل ىلغأ هناميربكم ولام 1

 تهدي ىفاوماقفاهجاعد مهيديأ, مدسقلاىأر الو هوجو نعقرعل | مدع وهو

 ةء_صءم لاقوأ مارسىلا كب تدشءامىنأ عم هنا كملع ىناج ىذلاوامأ لاق
 ىف مس ملمّدقتاك ةبادلا هتلتقو كالا اذ_.ءنيديلولا لبطصا هنبا ل خد اسلو

 تذأف ةعرأ فار امأ ىلناك هنامهالا لاسةف ةذيدملا مدق ىت- ئش هنمثللذ

 بليل نءاو قب أ دقل تذخأ نثا هللا مأو دنا كلذ ةثالث ىف تد .قءأوادحاو

 ناورم ني كلا دع ىلع ةورع مدق هللاد بع هرخأ ل تق الو تيفاعاسلاطا

 الو فودسلا نمد وه هل لاف هللا دمع نأ فس ىدطعت نأدب رأامون هل لاق

 كلللاد.ع :ممأف انأف هزيم فو سا |ترمضخأ اذاو رعلا قف اهثدن نموزيمأ ظ
 اقف نأ نبا ذم اتفقا لا ةماغنمأ مدا تش ارنا اضحاب
 ةغبانل |لوقر ىلاق هةفرع فيك ل اقفاللاقف ن“الا لق هفرعت تنك ك لاا دمع.
 ىنامذلا

 بتاكل | عارق نم لوأف نهم »+ مهةويس نأر يغ مزمف ب.ءالو

 ساو هلا: وسم ىهوة دال اىتا|ةورعرثب رغتحاىذلاوهاذ_هةورعو '

 تدلبقو نب رشعو نمنث ا ةنسهندالو تناكو « اهشامنمبذعأرثب ةئيدملاب ٠

 ءاغاا مذ عرف اهلاق ه هفئبد1 ابرق هله رت فى وتو 5 ةرصسمأأ نب رشعو ّْ

 تاذيوهو لالعب ؛ رأ ةثيدملانيبو ارنب ةذي رلا ةبحان نم ىهو ءارلانوكسو ْ
 دعس نأ هلاَق كانه. نفدو نيعستو عدا رألمقو نيعسثو ثالث هئسدادمو لت ش

 رك ذو ىلاعت هللا ءان سن اءاثهدلورك ذىأد سو مء هللا ىذر ءاهقفل |: :سىوهو

 ربي لا نيهللاد_ب,عو ناو رمن.كلا ادع نيب عج مارا دعما نأ ىتعلا
 لاقف نا .ةسىأ نب ةيواعمدهعب مهتما روك ذلة درعوي ١ وأو

 ل لح نب



 اى قا هنا رعنو نآرقلا فورح ىف ةءاورلا هل: ُ

 قةلكالاهت سمو باهشنباه:عىورو
 . ديلولاود.لولا ساكت ف هل .ر تعطقق كلا | دمع نمدمأ اولاد: ماَسلاوهو هلج 7

 0 31 تءطقاهنأدماولار «ءش لو م د

 5 ةلءالا كلت هدرو كرد إو فراعملا ب اك ىقةيدتق نبا لاقاذكه ىلا ةحتار م 5
 || نمانمتلدقل لاقةنيدلاىلاداءاملف ةرفصلا كتفدمتمدلو تامدتا لاك 3
 3 ىقدربملا سايعلاونأرك ذو نيتس نأ هلجر عطق دعب ساعو أ. امصن اذه انرفس

 د راح نب ةاسسو صف> نيرماعو بوبأ نبق حا ل قو هلاثمام ىزاغملاف اك
 1 دج ل دف ةورع نيد هدأو هعمو كل ادع نيد.لولا ىلعربب رلانيةورعمدق

 ٠ ا هدرو عدب لو هلك الاةورع جر ف تءةوواتمهرْمْفدد ادهن رضف تاودلاراد

 | راثالااهمطقف ءكلدسح كا ءتدسف أ الاواهعطقادمأ ءأولا هلل اقف ةلءلل اكلت

 . ةيلاش مدقو امصن !ذهانرقس نما: .ةلدقللاقودأ هكسعل وربك نيثوهو

 ١" نيم اربمأ اب لاق همندعن عد.ولا هلأسف ريرض ل جر ميبف سبع “نم موق
 2 اعبهذف ليسانةرطف ىلام لع هلامدد , زيا.سع لعأ الوداو نط» ىف ةلملتب

 : ٌتعضوف دن ذاع دريعملا ناكودولومىصو رتعبريغلامودلوو لهأن ل
 5 مف قهسأرو ىنباةعحص تعم“ ىتحالملالازواجأ مع ريعيلاتءيتاو ىىضصلا

 | همطخ ىهجو لع هل جري ىمقنف هسدحالرعملا تقفلف هلك أب وهو بئذلا

 ١ هياوقلطناديلولا لاقفرصد الو دلوالو لهأ الو ىل لامال تعصأف ىنرعب بهذو
 8 مهاربا ةاز «نمنسحأ ناكوءالب هنممظءأوه نمسانلا فنأ مب ءمأدو علا

 | ١ دقو ىلا ف ىرأ الو ىثملا ىلا ةحاح كام هلل او هلل اقف ةءاط نيدحم نأ
 ظ ١ نآ ضال عدت لكس او ةنجلا ىلا كرات نم ناو كئاضعأ نموضعكم دقت

 ا 5 كلعن.ءاننءأري غد ةعو ءارّعو همل ام امك انل هللا بأ دقو ىلأءئهللا٠ 6

 7١ دنعشس حو « كراس نيعضلاو كد اونْىلو هللاو هراناناو هللا كع فت كدأرو

 ْ 0 مابا ناكاذارع ْرلا ني هورع أك لاق بدو ثنبا نع ةرهضانئدح لاقدسأ نم ا

 ٠ / قرص ةرااس اذان نولقك ونواك أف سانلا لحن فه مداح ل5 بطرأ|

 | 1 هلم رد ىتخ هللادالا وق ال هللا ءاشامتاذ كنج تلد دذا الولو 4. قةن الا

 ِْ ' اه تابق لع هللا ةيموقب و فيحل | ىف ارظن موب لك نآرقلا عد َر ارتد ناكو

 020 الا



0) 
 كانه فورعموربةو هنء هللا ىذر ١

 ىراك ا ناورم نب ن_سحا نيناو رم نب ىمو منيل مع* “| نب رفاسم نب ىدعومشلا) + 1

 روهشا | حاصلا د عل |اككسم ه ىراك-هاهتب ارق ىو ذ ضءب همس ىلمأ انك ٍ

 *هب ودعلا ةفئاطل | هملاسسنت ىذلا ١

 ىحدحلاهيفم ا وامور نمل ١

 ناكو ارماع نولوعي قلاوون" الاف مهتربخذو أ ماانولص ىلا مهما. ةؤاعج ِ

 اال او عادلا نايعأ نمةريسثك ةعاسج تحدق

 ىأو ىلع ملارداقل ادعو ى :رو زرهس) ارداقل ادع بمدقلا ىأو سايدلا دا جو
 ابنها قتر لسرل!لاتعأو د راك-لا لمج ىلا عطقن |منىن واحنا ءافولا
 ناكو# هلثعان اولا بان زال عمم ملالءماواكجاونلا كل: لهأ هملالامو ةيواز
 و أري # ءفدلو ىذلاتندلاو كءلعب لاعأ نمراف تدبر لاقي ةب رقىفهدلوم

 هدلب قةئامس#و نب بجو س+ لسقو عسسةن- قولو هع ن "ال ىلإ

 .ةدودعلاتارازملا زم مهد :ءهرقو ىلاعت هلل ادجرهّن وار نذ دو هي راكب 1

 ءراث [نوفتقي و هراعشنوعقب هعضوءن الا ىلا هتدفحو ةدوصقملادهاشألاو |
 ةمرح ا ميظءتو داقتعالا ليج نه ءْنيْشلا نم هزة ملع اوناك“ ام ىللءمه«مسانلاو

 ىلءنيدراولا هل ج نمهّد-عو لب رأي رات فوةسملا نس تاكربلاونأ هرك ذو
 ىدعغيشلا تيأر لوقىلاعث هللا هجرل» رأ ب حاصئدلار ةاظم ناكول» نأ

 احالص هنء كح ناكو نوالاره*أةعب روج مشوهو لومار غضا نور فاست نأ |
 ىلاعت هللا هجر دنس نيع: ىدع ميدل شاعواريثكا 0

 نىزعل دمع نيدسأ نيدلب وحن ماوعل |نب ره لا نيةورع هللادبعوأ )+

 *« (فورعم سلا ةمقي و ىدسالا ىش :رقلا بلاك نب ىبدق

 هبانقدحاو لك مرثم سجل لك ذم 1ة:دقو ةنيدملاب ةعبلاءاهقفل دج أوه

 ةيفصنءاوهو ةنحلانمادووشملاةريشءلاةءاعتلا »أ ماو !نس زيد نلاوونأو ٠

 قيدصلا 5 داماس ,ك دملاة ورع مأول-و هلع هللا ل صوتلاةع
 هنأ تدق. ةورعو ةنجلازتانع ىدجاو نيؤاطنل اتاذ ىه ىهواهبنعمللاىذر

 تدر ودقو امهّمُأ نم نكي لهنافبع_كماميسخأ فال راد زل ني هللا ع

 رزان ةورغ



 0 ه9
 هشب و ل اودرا وق مرا سرفارق

 : ناطللا نعةلاسرمونوغل_ مادخل جرو ءارمالاعمجن نأدب ربو شوق ارق
 . كلاوفلحاةئىدع نميمكجناطل-ىدلواذ_هنا ةلاسرلا عمو جدنأو
 - ناطلسلا نم ةلاقالا هذه عام :ءارمالا كملاطناذ م تلقف هنف ىنوظفحاو
 ١ تاطاسلاتأب ,اورضح اذاءارمالا اريطاخ نأىلا اوعجرف م4نولوقت ىذأاام
 - اذهدحت ةافإ اومبا بنام نم ىهماعن ولت ديو ىضق دق هاو ةيسصولا هن ىصو

 .؟ الفةلجاورضحن ا مهنافءارمالا حاسقجا اورطتنتالم4 تاقف هببأو ىصلا

  نكفانقفتادق هل نوإوقتءارعالا نمرضح نه لكلب هل_جاوعنتع نأ ارذمام
 8 ا انقل قازوزساو ضل اوم دةواتقلخ اي فاحاف نفل د وانعم
 ٠ الىبانلا كفدلراا اورض-أ هرثك أوأ فاح لماكئ الف اذ_ه ىلعرمالا

 ١ جابتسصرغبس نألبق كلذ عبج هيد, نمباوفةوو هسبلا اوماقوا ارحادودوأر
 ََ . ىل سغومريقىلاريزعلا كلا ازيهحت قاوعررعفلاةض رقت اصمم دح الا

 . ماعزلازكو هلع ةالالرصعلاورهظلا نا اعف سائلا مّهجاو هتزمناكم

 كلما هدلو بطومنو نرغملاب رقىلاهنفدنم صلخم لف ةيعاولا تماقو

 هعىلالضافلا ىذاقلا تك تامالو « مويلااذهىفهّدجس قلي رصاناا

 3 - لو>الزيزعلا كلملارةمعنلا عب : دوت ىف لوق:ف|هّماج نم هيزعب ةلاسر لداعلا كل |

 1 ١ قدمت لداسلا كلانا ماقبتسا ف لوذند نيراصلا لوقءهللالاةزقالو

 | ١ لكياجو باق لكعطقامةثداحلاهذهرعأ هناكدقو نيرك اشلا لوق نيماسعلا

 | طعاوتو لولمملا لاء ءالاعسالو دأ لكس | ةعقاولاءذه عوقو لو نرك

 35 | مادرتشنو و >رف ءلولملات رامشق ناك اماهغلد : أوةغبل توما

 7 هر ةنحلا ىلا لسسلا

 >8 نسل اهه>و نع ىرثأ اا فعف 2 تلي هجوأ نساحتاذاو

 ا م جووداسخو تلو ىذرم نيد . عما مدخل از هريطتست لاحق ولمم لاو

 هع . زين غ٠دلاودهخلاو لوملا اذوم لولمملاعف دقؤ دم 5 لءلغو فار ارطأ

 | حرتملا انههنقعأ تح حرقلا كلذ لمدنيل ناك اموديدح موو لك ىف ىسالاو

 | يشر ومدس ماك“ هولا لذاعلا كلما ممئاطلسل نب نيليسملا مداعتا الىلاعت هللاف

 ٍ ١ ىفاثلامامالاة بق ىف ىرغهلاةفار لان فدو ةوالا ل.سوهيلغ هللا ىلص



 (ه.0) ١

 اكلم ناكو هحرسث ىلا ةجاحالفرو مثموه م ءارمالا نم قاف اايكل ءزقتساف 4
 ربا تابرأ ىفا دققتعم سانا | ىلا: مركلل | عساو 2 اكرام
 رهااطلا نأ هيقفلاو ىفاسلا ظفاحمان مث: ؛ردنكمالاب عمو حالسملاو ا
 مهردغو ىوعفلا ىّرب نيد ىلأ ةمال_هلا نمرصع عم# 'و ىرهزلا فرعنا ا

 نيدلارصانروصن ما كلما ءلدلو انو هدالوأ ةمقب ىلءهرثؤا ناكمذلاونالاقب و ٍ

 كوامملا هئنهعهملا بتكف ةرهاقلا,لضافلىضاقلاو ماشلارهالاو ناك دمع
 هدعسدازو هدا ثراوهد_ثر مادو رصاذ || كلما انالومىدب نب ضرالا لق قد 1

 ىغأو هداضتعا مهفهداضءارذتشاو هدا دعو مد عوز ةايلوأ تثار .دادماو ا

 هلو ىلاعت هللانأ ىو ومضالو ا قمل كلولملامدآ اذهلاقب , ىتح هددع هللا :

 ةءرذ نما اكزاّريانرسارك ذادعاكر ايمادلو هرتز عزيزعلا كلملا قزرد 9

 ءايوملا قدك المنوكت كرا تدأ#ك كا رش اتدب روض »د نم اهمذعب ع 2 1

 ىداج نءاث ف ةرهاقلاب نريزعلا كلم اةدالو تناكو ضرالا ىف اكولم هكيل امو

 ةعاسلا ق اهب قوتف هرهاقلاىلال جو كا ذ نم حلا هّراصأف هررطن ف دمك ا

 هجرةثامسوو ناعستو سج ةنس مرا نم نب رشعلا دحالا لم نم ةعباسلا ا

 نس رب زعلا كلما قاءتءالصف لضافلاى خاقلا طدخ نمتاقن م ىلاعت هللا .

 ةينسومارط تاتتدسلا مون ناك ا! هلاثمامىلا هت هللا هجر نيدلاجالص 1

 ةيلماى هكردأو هيلع فصتو زب زعلا كلاا ضرما دمْشا هنام جو نيعستو سب 1

 تقوناك انا مث هن 0 ىلع بيرطلا عصأو فعضا| ىف هضينذ “أو قاوق ٠

 ءارمألا ءبلارمحو هلوح نم ماكو هذه زرمضحو قافأ هنا ىرمشتلا تعقورهظلا '
 هنوق: تدق دح" الامل ن مةتعلا تقو ناكنأ ىلا كلذد لاق مثصاوخملاو ١

 هءاعرتكو ضيتلارغصو ىلا تماظءورمال اهب ودّتسشن قاوفلاورغك*
 لءالاورخآى ناك !لوددالا هل ل نم ةعءاسلاةعاسلاىف هناؤو تناكو ىذغلا '
 كيلامملانمةعاج ورقن_ءارس نيدلا د أو سكسحراهجنيدلار خف جوخ عا

 نسا انوووك دملا لاو ةتافوب تاعأو ترضضح أف ءارغالا اوعدتءاو

 هيقلود ههءاو نينسر ع هر عرق وربك الازيزعلادلو نوكي نأ نعاندلس |
 نيدللا» اهب ةكانأ نوكينأو رمالا حانقلاو ةنالس | ىف بص: يازيدلارماي

 ْ ءارو ه.سرف درط مومفلا ىلا هجوت دق ناكو ةثامسنو نيةسو عبس ة:سىلوالا ٍ ظ



 ندلا ٠

 دلا نو لاو توما ةاودلا نونو نونو نون هلوقب وندد ددو ئديدب وودَغ
 1 ع ' ٠ ىهوثاسأ ةثالث رمسملاحادقءاعمأ فاضإأ هلو ف رح اوه

 . لمسه سف انو سا>م * بقرو مأوت وذف ىه

 .ىلوهتةثالثلا ىذو حنمو يل جف مثدغولاو ىلعملاو
 لوألوأّد:نا هلثه « تدصتاهاددعام لكلو

 ةاعلافلاخوةدانالاو نسحلا ةياتىفهف مئاصت لكو هقفلا لوصأ ىف ف: دو
 ١ نسحأ نمناكواهنعةداحالا دعمت تامازلاو ثالاكسش | مهملعدروأو عضاومف
 0 ه«ياعلاغت ثالل نومزالمسانلاو اهب ماقأو ةرهاقل !ىلاداع متانهذهللا قاخ
 ا ةلكشمةبب رعلاف عضاومنءهتلأسو ثاداهشءادأ بدسارارع ىنءاحو

 اةمزسمتا الج نمو ماتت ددتو ريثكح نوكس ةباجا غلب أ باجأف
 3 ممثل قلاط تنأف تب رنشنا تاك أنا موق ىف طرشلا ىلع ظرمدلا ضارتعأ

 ترث تلك أول ىتح قالطلا عوةو بدسإ لك الا ىلع ىرشلا مده

 هلْ |, ةوهو ىنثملابيطلا نأ تنو نعهتل أسو قلطنال
 1م همم تقم ال ىح مهتأ نأ الاو + رطصم تال ىت> تريص:دقل

 لاا :ّر24!تاودأ نمتدل تالو ,دققعورب م بدوملا تتسلم
 5 ةدناممهلاقام ترك دأل وطت ةلاالولو امين تاوحلانسح أو امونق مالكلا

 ' تمارا جاضاب فوتو « كانه هندملطت ملفابب ةماقالا ةءردنكسالاىلا
 د  راخنفدو تاس و نبدي رأو تس ة:#ىلاوش نمن رثعلاوسداسلا

 يعش الترا ف داوم اكو )ل ري رخلا
 كهل نيسلا نوكسو ةزمحلا ران انسأو 2 ىلاعت هللا هجرأ :تاةتاينو

 هااةمدوقلا لاعأ نةةرعغضةديلب هو فاأاهدعونونلا عفو

 25 ىلعالا

 نيد جالبم ناطا !ننافع جتفااوبأن يدلاداسهنزيزعلا كلما) «
 3 « ( بونأ نبفسو

 مدد هونأ قون ماشلاب هوبأ ناك اس1 هب رصملارابدلا فهبأ نع اهثانناك

 | لتس



0 
 ئزارسثلا نمسا انأ ميشلان لاقيو كلذري غوةرضدتلاو نديكازدبنلا ١

 0 لاو مالو هقفلا ف هنتلاو ذولا هل نان كما ادع 200

 0 ىذتملاناوودىنج نباح ريشوهقفلا |

 كاوهداب هلو نعىنتملا بيطل انأ املا لاقه-رسشقت أرو همحا ا

 ١ ةمزاجلا رمال .ك لاقفاريصتملمأت برب 5

  1هدانظو ىتد هر كر ,اجالانهه َمعلاوبأ ناك ول ىذا لا ةفريصتمل قرشا ل

  1دكا أتلا نونو نريص: مللصألا فتاك ةف.فخلا د. 0 | نون نه لدب ى هفلالا

 ناطنسش !ادمعتالو ىنعالالاقافلأ اهتم لديأ اهملع نآس الا فةواذاةفمفخا

 ةدالو تناكو + الديقلالا تأ فةواملف ند.ءاف لصالا ناكواد.ءاز هللاو
 نما 0 , نمتلمال هعجنا مون قونو 95 لصول اند مئاغلاو نيثالثل الص ى> نبا

 مجارمكب جو #* 2 هللا هجر ةئاملُثو نيعستو نينا هذسرفص

 ءاراهدعب :دنرتلادب دشتو

 ا
 نبا, فورعملاىكلاملا هيقفلا سنو نيرك, أن برع نناقعورعوأ)+ ٠
 : « (نيدلا لاج بقلملابجاحما :

 هدلولغتشاو ان درك ن اكو جالدل!كسومندلاز هريمالا انجاح هدلاو تاك ظ

 مامالا بهذم ىلع هةفا ايمن ركل نآرقل ايءرغص ف ةرهاقلايروك ذا ورعوأ ١
 ىلا لقتنا مث ناقتالا ةياغاهنقتأو همول_عىق عربو تآارقلاو هني رعلا ملام

 هيلع لافتة الا ىلع قالا بك أوةدكل املا ةيواز ىف اهعما2 سردو قشمد
1 

 فئصو هدط هد رغأ | هم لعن لغالا ناكو نونفلا قردتتو سوردلا مف مزتلاو 0

 اهم ء.ىرتاؤ# واكل ااهاعس رودفلا ف ةزيجوةمّدقمو هب هذمقارصتتع

 هلو ن نيم ذقملاس رشوة ةبقانلا ااها ومو فءزغصتل اى

 ]ا

8 
 نوءع هر ىورلا ف تءواط * فورخ ىذددذن عملاق 1

 نييتسسم اهرمأو مهتسصع ت ت »+ انو نوئلاو ترهغاو ةاَوَدَق
 أمدو نيرو يشاانشملانعباز>وهو"

 نءاتو ىوتلثتفقفاوقلاف لاح رك ٍاوقلا اع اعر

 .تونونونو نوف مهتدعو * نيعو نيعو نيعمهّمءوأط

 ظ
1 
0 



 7 ميركل
 هثغ نول ل ام هلوح سانلاو هتقاح ىف

 ِك ا نيدل- ع ني ناو سلا موراكو ام ىنج وأ ناكورهت ىنح همزالوهعبتو
 ا تال نسدارقب راثأ اذهىلاو لصرملاجدزالا

 ْ ىسأ ىرولا ىف ىلع # برنال, عص أناف
 00000 بيداسمورف «. ىلالزأ بأ لع
 1 - يط#اوذرهدلاَءرأ « اوقطناذاةرصابق
 3  ىتءامد افرث قك « مهىنل اعد كالوأ

 8م نازلة ولوةيشا فوررعأ ناكهنالاقي وةنسحراعشأ هلو تكس ىنءءءرأ

 ٍ ىليدلا ارودطخمىلال تايسال هده

 هدأ ةين ىلع لدد « ىل_:ذالوىنع كدودص

 هدو أولا ىترع ىلع تيشحخ 5 تءكبام كتاسحو لو

 .لدئاناهك رتفناك امل « كارأالنأ ةفام الولو
 :موراامأو اهب تدن الا فرطالولو ىذتملا !اهب ىثرب ةءئابةد.بصق هلت أرو

 1 :مدوبأ ناكوروصنم نب ىلع نس + اونأ هنأو ةمسنلا هذ هريغ هنعرو هشملاف ىلع دلل
 و نيعدرف» ناكواعيلخا دما ارعاشناكو نادج نب ةلودلا ف.سد_:>

 0 ةلود كلذ دند ةرملمءا .ثأ كلذ

 1 .د_هاشالو فورءمس | ىف 01 دهاشهل سل ىذل اذا

 3 ' هدجاو تهذ ىت> تب « اهب ىناىاننع ىد هاوش

 : 8 هدهازو بف تبقد-و 5 ىتلا نأ 3 .فششالا بغأو

 ب ةربادقو نمد ,ةءةروصلا لمح مالغى هلو

 اللا امأدق نعو #« نع لك ٍتد اضأن يعدل

 لادم | يويماس#ل بانكسر هاف ديلان اف:صملا نم نبالو

2 
74 

| 
 ةك1
0 

 و 00 ركذزالاو القا وقلا 2 صدق قاكلاو

 هعوهسأ# |ءار تىءاومأ قاما ىفجهلاو نبءاذفارعشح مشى ماقلاو

 1 7 | اميل 6 تا طاخنالد ل



 م
 ريظاادع هءأع لصو جملا تراب رالامون وت نأىلاعفنلاو لاغتمشالا

 ةئاقسسو نيس رأو تالثةن_ىرخ “الا عببررم من منور ثعلاو سما اوه ١
 ةنسهداؤمو 5 ىلاعت هللا هجررمهنلاب انج راخةيفوصل ارباق<نفدو قم ْ

 عباسلا سل اهلل حالصلاهدلاو قونو : نارشب هي اممو نيعمسو عم '

 نان راخنفدو با راهسو :رمثع ىلا ةكسةدعقلا ىدنمن.رثعلاو

 ناكو ىسرافلا ده نم , ىلع مشا ديرب لمحلان فو رعملا عسضوملا ف نيعن رالا

 بادب ىلوت و هققدشد ال ناك هز الا ريد هراعم#و نبذ الثو عسل غةننسنق.ذلولا

 هرك ذمّذقملا ىداش نيموكريش نيدلا دسأ ىلا ةيوسنملا ةيدسالا ةسردلاش ردن

 نورصع ىنأ ننيدلا فرمش ىلعاضب أ لغتشاو اهب لغةشاودادغ لخخودق ن

 هارد الموز ذاسلا ةركسوويتلا وت ا عمرك ذمدق

 اخلاو ءارلاو ة.لثملا نيشلا متي ناخرسثو + روك ذملا رصنلا ىأ هّدج ىلا ةبسنل

 ىرلا فوتو « روزرو نم ةدبرق لرأ لاعأ نمةيرق نون فلالا دب و ةدعملا

 اهي اه سو نيرموعو ن لاء 01 هد هم اسهانالسملا ى روكدملاةءاور نبا

 ةماشىأب فو عملا نج راادبع تاهمشل ذوةشفوصلارباقمف نفدو قشمدي

 ماش !١|تدتم ءةونو نيرشءو ثالث هذ ست ام هنأ نين سلا ىلع بترا هخرات

 ىذرمشع سد اس ةهّلا مودم اقسسوةرشع تس ةنسف ةروك ذل ا تونأ

 هللا هجر حالصلا نيا, فورعملا نيدلا ق:نءىورو ىلاعث هللااهجرةدعقلا
 تملأ لاقهحور هللا نم دق ساو ران . ىلع حاصلا وم ثااىقربخأ ل اقهنأ ىلا
 مون لكل ناو كذكع «ل. هلا تدجوأ.ةلثسل عندات املكل اذه مونلا ىف

 فوهلملا ىلا عبيذصلا نسحأ امونءا ملا بهذي بلاطللاف حاحمالاو ادي ذحاقزو

 هر ىلع لمت الف بتارع ظواطظحلاو ىلاعت هللا بدأ نماعونريغلا تناك انجرو
 اعر ذاهب ق- #ضتف كدا ارخ لت الو اماوأ ىفاهلانت كنان كردتنأ لسق
 ملعأ هللاو طونقلا كدا

 «(روهشملا ىرنلا ىلصوملاىنج نيناممع مفااونأ)«: : ا

 هرك ذ مد ملا ىسرافلا لءىنأْ ملا لع بدالا أرةةيب رعلا لعفاماما تاكا
 هآرذ لعوبأ هكشابب زاتجاف ل_دواا.ءارة لال د_هقو هقرافو دم

 لل لد ا

 ىجنا



 مما

 5 2 سس ا حالصلان بألا

 8 ا بلل ىناخرشلاحالصل ! نبا, فورعلاىزوزرهشلا 1

 3 و ىفاشلا

 | قلعترانو ل احرلا ءاعمأو هقفلاو ثيدحناوريسفتلا ف هرصع ءالضفدحأ ناك
 ٠ 7 يلق تناك ديدن نونفاف ذك ادب راتناكو تنل لق نو عردحا

 جالسصلا هدلاو لعالؤأ هقفلا أرقمهب تعفتتا نذل ىنأ: :2ادج|وهوتدديم

 ا لغتدماَو لصوملاىلاةدلاو هلقن مث مهبل اراشملا دارك الا خي : اثمةلج نم ناكو

 تال لور نرخ روبن هلابك عيجزكمل قوت
 رذاسمتالبلق مافأو اضيأ ل صول بسن ون نيدم أح ىلأ نيدلاداسع ةمالعل انيشلا
 ةو ماشلا ىلا عجرم كانه ثيدحما لع لص-و انامزاهبماقأف ناسارتمملا
 نيدلاحال_طرصانلا كا|ىل اةيوستملاسدقل اب هيريماتلا ةسردماس رددلا

 . هياوعفتت :اوهءلعسانلالغةشاوة دماج ماقأو ىلاعت هللا هجر بوبأ نيتغسوب

 اولكر نلااهأث نأ ىتلاةسحاو رلاةسردملاا سس ردتل اىلوقو قشهدىلا لغتنا
 ةسردملا أشنأ ىذلاوهو ىرملاةيحاور نيدحاولاد_.ءنهللا ةده مسالا
  هللادجر نوبأ نيل داعلا كلا |نبا فرثالا كلما ىتبانو اض.أ باح ةنحاورلا
 . ثيدحلابميلءىأتلالغتشاو هيلااهس ردن ض وف قشمديبث ب دحلار ادىلاعت

 1 17 ا لقو نينا تاينوتاحدرمز ماثلا تنةنسرده نع ردد ىلون م“

 ”ناتيراعبلا لق دابلالخاد ىهوتلا رك ذمّدقلا ب وأ نماث نارون ةلودلا
 ٠٠| ارقوافزكابيو شم دره اطئوعالا ةةسردلا تنذلا ىقو ىرونلا

 ١' موقي ناكف صج باص هوكرش ن دلا دسأ ننيدلار صان اهجوزوروكذ دملا

 " هنمّدبال ىرورضرذع الان“ :ئذل !ال_اربغز مثال |تاهملا فئاظوب

 ', نيتنثاةنسل اوْسلثاوأ ف هم ءاعتم دوو يظع مدق ىلعنيدلاو لعلا نمناكو
 ْ 0 هدو تصنوة دس: 3م لاغتشالا مزالم قشم ديءدنعتقأو هن اهسو نيثالثو

 ٠١ جاتص ةننسح ءا.شأ هنق عج حلا ك انم ىف كال ذكو ا عفاناياقكث ي دحلا مولع

 ص اتاك ط.سولا انك ىلع تال اكشا هلو طوبسدهوهو اهلا سانلا

 : مجالاو حالصلاودادسا !ىلعأبر اجهرعأ لري و 5 داعى هيو اتق هءادصأ

 كب



ٌْ 5200-0 

 ىطاخلالااهةئارؤ طاسالاثال الا هذه نوع رصد

 ىاراااورعوأ نلوم وبسس ساس
 + (نيدلا ءامض بقتلملا ىناراسملا :

 ردص ىذانةلاوأوهو ىفاشلا مامالا هذ ءهتقو قءاهقفلا ملعأن مناك ا
 35 2|ىهثغ نانو ناك ةد : رصملار اب دلاب مك احنا كالا دبع مساقلا ىنأ نيدل ا

 مّدقملا لنقع نب رضا سايعلا أ عسل لعل, راءدامص قل غتشاوةرهاقلاب
 ىأ ن.هتلادرعدعسىأ خيشلا ىلعأ 3و قشمد لال ءانثا فاي ففركا 3

 ىذهملا سثوامهنةئأو هقفل|لوصأو بهذ لا فر هعوهرك َدمّدملانورصعا

 نفى لد هلمسكم لوا دلع نيرمثع نهس ردى هلم ىلا قس : ملفأ.فاشأح 2

 عسألاع ىشوءاهقفل!ىهاذاءاصقتسالاهاهعوورخ [ىلاتاداهتلا بانك

 ربغفنصو نيدلحم ففوةسساحرش ىزاربشلا قصما ىأ زيشلل هقذلا لوصأ قا
 نمةسماخلا دلدالا ق هنوه ناكوروككق ملا ن ,.دلار دس ىذاعلا تام نأ ل قو كل 1
 ةراتنلا نع وك ذملانيللا ءاهضلز ازد ةناهسو قيمة سماع رالاةلدل تجر

 رضدقلاناهأ نأ ة سر دم ىراك هل نيرسسج نيدلا ىلا جريدال اهسيلع فق ّ

 هدءعلاى دن ءىلان قفوننأ ىلا لري لوهيلااهس ردم ضصوفوةرهاقلا

 <12 ناعش) : براقدقودك :رغضلاةفار ةلابنذدو هرهاقل اردو اهسو نيتقثا هذ

 ةةارقلاست نتف نفدوروك الاي راتلا ف ندلارهص قوت تىلاعتهتناهجر

 حس ةةس لا :اوأوأ ةريشع تسةسرخاوأ فوه له» دوم ف دةرتيناكو ىرغصلا

 ءاضقلاندلا الص ناطل لا هملا ضو 9999 «* ىلاعت هللاهجرةثامسجو# .

 ىناسلا ىق ةيرغضأ اراءدلا لاسعأ نمةسس رغلا ىضاق ناكن أدب ةيزصملاران دلاب

 رقو# ىلاعت هللا هجري : اهم نءسو تس ةنسوتخ الا ىداج نبمنيرمثعلا ١

 ةوكنو ملا عفن مهجو يءاراهدعب وارتص نم:انثملاءانلا نوكسوءاغل ارم كب
 مظوهدحوملاءالأ نوكسو هل هلا نيعلا مفي سودنعو »ع يماهذ سنو ءاسملا

 كا ومال زر ار املاو 5 ةلمهم نساهدعب : وواولا نوكسوةهلمهملا لادا

 لورا اتارام ين ىلا ةسننل اقع نو نانلا فاالادع وةحوتفمعار فل '|

 لصوالا تحض



 ىطامنالا

 )م هم)ل

 . 5 ' ”لانع ةلاو ركدلا نآر ةللضفاورااري_ةرسسغتلا اذه
 . لاقت ةيديزلا سأر ناكو ىلعأا نوره ني دعس ورك ةىذلار ةملانءمهولا

 4 . اركذملاقرفعج ف مهاكنف *ب اوورش : نيبو أ ارلاتا اريل

 7 ارهطملا ىنلا هتعم فتاوط .4 ميمو مامأ اولاو ةيغئاطف

 2 ارفق نعنج لا ىلا ترن: + عدر ةحداج هضقأ ل بح نمو

 لاق ئرفجتاركنيدوصقلاهنالاذه لعاهتمت رصتق اواو نمرثك' [تاس مبالاو

 امال بقول كنك هنأ اعدارغج داجو هو تاسبالا نم غارفلا دعب ةيد 5

 | ح فوفو اق معأهللاوةمامقلا مويىلا نوكياملكو هبل نوجاتحيام لك

 اقع اوك 3و هضم ىم :,قداصلا ارفع هي نودي ربمامالا

 ثاسبأة ل نم هلوقن ىَرمملاالعلاوبأر اشر فما
 ٠ رفح مىمهلغمهانأ « التنلا لهال اودعدقل
 ردو : رداع يكس هترأ *+ ىرعص ىدو مسجلا: ارمو

 2م, رغجلاو احلا ةلمهملا نمسلا نوكسو ملا مفي كملار فخ بق هلوقو
 0و و نهشأ سم أ غلا م رغم ادال وأن معا رادع وءافلانوكس و مي

 دولا ف نوب م نامل لذ مدام تناك رغب قالو هنأ نعل د
 | 0 كلذ لك اشامو فزخمئاو ماظعلا و

3 

 1 .قفلا ىلماغالا لوحالاراشب نيديع سن نابع مساق اوأ)
 ءدارملان اعلن ع..رلاو ىنرملانع هقفااذحأ ةيعفاشلا ءاهقفا اراكن مناك
 دادغيبسانلا طاشن ىف بدسل اوه ناكو هريغو ع رس نب سابعلاوبأ ةنعذخأو

 ا 0 ا كح ىقراقأ انأ قزملانعلاقو اهظفتو ىفاشلا تك

 © [فهسمتنا انأوالاتز هرم هم ترانا ىنأ لعامة س نيس فخم وفا !|

 52 دادغببنيتثامو نعني نان -لاوش قف قو ةقرع نك م

 ا ١ ذملا ةجارك ذ ؤتهذللا نات ؟ ىف ىئوطملا لع زبرع صفحورأ لاقو ىلاع#

 'ةزمهلا في ىطاسغالاو «ىلمامتالازاش ؛نيد_جأ نيهللا دمع مساقتلا أ سا
 ىلاةيسفلا هذه هل مهم ءاطفالادعبو يملا عفو نوذلا نوكسو

 ا اهعيبو طاخالا

 ظ داسولاو عاطنالا نم شر دل [نمكل ذريغو ٌسرفت تأ ط_.سأ | ىو

 0 رم



 ا ئ
 ظ :هرمصأ أ اذادشنبو ةيادفأ اهم سّرغَس ادنأ ناكو كر

 ةطاةغمو رورمك انلكف .« ابهتصدد ضان ا

 طسنمهحولاو ةعساو سفنلاو + ةحنامفكجلاو ةكحاس نس
 روج لارعاشااىعاز ب يول

 .ىعارل.هفاذتسا هنأ هنع 3 ل ولودلا الغاذد ى.- اصهرامتضال لوقب ناكو

 مثنارهو دالما| نمط امل وأو «لكورعالاهل مف هترا | ئادعدقت ف هراصصأ
 ردع دح ااهرصاخو شك ارعىل !كلذدع لقت اوةتيسمئالس مث ساف مشن اسلتت

 ةثامسجتو ني-هنرأو متت ذب [ه4دسس لد 'اوأ ىفاف ذأ ناكو اوكا مئاربش 2

 ةق رفادالب ؛ وىندالاو ىدقالا برغملا ىلا هك !هّدّماو رمالا هل قثوت-هاو
 هّتحدتماو ءارعشلا هندصقو ند-: ءومل ردم ىع#نو سادنالادالن نءرثكو

 .هلل اذ_.عابأ4» .ةفلا نأ ةديرخلا ب اك ىىناومدالاداسعلاوك ذعيادملا نسحأب ظ

 هس أل ىثافشل |سا.عل |ىأن ْ

 ىلع نينمؤملاد.عةغماخلا لثم « لسالاو ضيسلا نيب هيفطع زهام

 دعاو#لاهل تدع الو رانيد فلأب هلرمأو تسلا اذه ىلع قت ني .ادراثأا
 قونو ءنيدش ضروف باص افالهةني دممىلا شك ار نمو رحمان اتي و

 «تناكو ةثامسجتو نيسو نامت ةنسةرع  الاىداج نمريخالاري ةعا|ق هن

 ةجرت ىف ةروك لا كلت ىلا لج هنا ل.ةوار ماو ةذ :ى نيثالثو امالث هتنالوةَد ظ

 ضالا قناذيش هوم دنعناكو لعأ هللاو لانه ند دو ترعوت ند ىدأ ظ

 مظءةماقلا ل دتع مانيش هني , اردغلؤ ءلاقف همم 1-و هبريسهمف خب راتنهتاقنو

 ضارب مضاوةدعقلا لب وط نيفكلا نيش ةردللا تلك نينيعلا لهشأ ةماسخلا
 ةثام ةلسكلا اكهتدالو نا لمقو ىلاعت هللا هجر لان نعالا هد ناننسال ١

 دج هللادعىأو دلوىلا دهعو 9 لعأ هللاو ةءاسمن رأو نيعسم ةنسل 5 1

 قتقنووعأ عم وو هتبالوة سن هنا.عش ف هع ىلءاوعجأو هرمأ نرطضاو

 واولانوكسو فاكلا مضي ىوكلاو « ىلاعت هللاءاش ارك ذ ق سام ل
 نمربأ الحاسب ةلزاترم خصل 5 ىهو ةموك ىلا ةيسفلا هذه ماه ذ عت

 هرك ذدقفرفملا باث امأو «ةرحاناف لقب كانهذب رق ىقءدلرمز نات لاعا

 نمبعأو ليوط مالكدعب لاقذ ثردحلا فال ةدخا باك ل اوأفةيتقنبا

 د0 ك1 117سم اخ د ندعم
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 : ظ م 4(

 ١ قيود ل دقو ىيدلاءامزي شه لجف جلوقلا ةلعب ضرملار ث كح ناك ظذاحلا
 رايدلان م اللص ناطا سلا كلءام مهن ارخىف ناكىذلا عناوقلا لطف ارصنلا

 . .ةاورسشد /فح ىريخأوةرووشم هتصقو روكذ ملا ناطاسلا هرسكوةب رمملا

 - ةعيسلابك اوكلاو ةعمسلا نداعملانملبطلا اذهبكرهَدِجّنأر وك ذم ا
 َ ١ حوتمهرضأ ل نانا نأ هتصاخ منكر تقول نمدحاو لك اهفامذأ 3
 مجاوقلا نم عفني ناك ةيصاخل ا هذغو هجر ن* جرا

 | تر كر ل هرم, ماق ىذلا يوكل ىسقلا ىلع نين ملا دبع دعوأ) «

 1 «(ىدهملا,فورعملا
 َ ابني الاهتم زب نيطلا لعىفاعناصناكو هموق ىفاطسوهدلاو ناك
 : هيأ ها اان ناكمايصف نمؤملادبعنأ ىكواروقو لاحرلانءالقاعناكو
 5 ةيادمئأ رف هسأر عفر رد ءاهسأا ىف انو ددونأ عهمق نيطلا ىف هلم ل لغتشمهونأو

 ْ نمؤل ادع ىلع ةعقحتاهلكت ت.ازنف :رادلا ىلع ةقيطم توهد5 للا نمهادرس
 ” لام علم هارف اهل اظقءتساالواهتح نهرهظ :موهتطغف عانوهو

 لب همله سأ: ال اقف هيلع فاخأ تلاقفهوأ اهتكسذاهدلو مارست تنبات
 . .قوو راش س دلو نيطل | ع نههنديل_سغهنامثكلذ هماعل دبا بتم ىنا

 ملأ نمهراموىصلا ١ ظقتساو هعجأب هنعء .راطف لدتا رمأ نم نوكبأمر طم

 1 ,لججر مه: برقل اءناكوا لأ اهملا كشم لوارثأ هب درت !فهداسج هّمأ ن دقفتف

 88 ”كثورحازلا لاف دلو عملنا نمءآراعهربدخأف هلا هونأ ى ةورجزلا فورعم

 و 1 هيمن :ارو* نيكتاام أن 0 رخل لهأ هتعاط ىلع عقحيناشمل نوكينأ

 1 همقو رفا هل لاقي باكي رفظدق ناكترعون نبا نأ برغملا خرا اون ضع!
 0 ةتمومانأت هرمون نب|نأو هعساو -:ءلحو نءؤملاد.ءدصقودهدب لعنوكنام

 " ةياجأ ىلءهمدقت و همركناكسف مالغ كاذزا أوهو هم .هعو وداح - و ىت> هيلطتت

 اني لعن ةاوأ شوارب اصو شك ارعىلاهب ىببتناو هرعس هملا ىضفأو

 7 .اهتمديرتأو .اهحرش لوط» لر صف هعم هأ ىرحو نيغلملا كلم نيغشات نيىسوب
 1  ةالسلا نم ايشاللع ؟ لهنأق ةلىئارو ةمداصملا لاقساو د.شحو لايحلا ىلا هجوتف

 ١ ىذلابترتلاو ترموت نيااهزهج تلا سود .جلان هتاقود عب كثالم نموملا دمع لد

 همر
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 هت
 ريض ئارسأ ب هاثنهاش لضفالا نب دسجأ ىلع وأ هبل تاق ىلا هللا ١

 رمتألا ناكو هت 0 وذ ذمد20كقو ىلامحلا ٠
 ايلا دك ذلالعوأ بنر اا هتسؤنسلا ٠ ان 1 ١

 روك ذملا ظفاحا ىلع ض.ةورضقل ا ىلار أسقهوعب ابو رم ”الالتق ال لاقتع

 بهدم »رهظأو مهلا اوهأ نب .رداصملا ىلعُد زو مأمق ندسحأ هن ماقؤ مسرع وا

 رباثملا ىلعاعدو هتنن لهأو ظفاحما ضفرو رمعىتثالاة تحتال كك سحتو ةيمامالا ٠
 ةكسلا ىلعة عسا تتكو و مهعز لعرطتنلامامالاب فورعملا نامزلارخ 1قمماقال ٠
 نم قتنرةبلع تتو تأ ىلا كلذك اقأو لعل ربحت ىلع جن دون نأ ىو ا

 تسةنسمرغ|نمفصنلاق ةرهاقلار هاف ريكحلاناةسلاةصاخلا ْ

 2 ارخاددا:جالار دابق اهذاحارب داش كلذ ناكو هلق :اهنس و نوعشعو :

 نالقسسد ةدلوم ناكو ء رباتملا لع هل عدو ظفاحتاهوءقلو وعد انو ةنذاحما /

 عم ودق ناكو نيتسو تس ةنس دقو ام رأو نيتسو عبس: :سنمعر لا ق ا

 . متىلاعت هللاءاش نا ملا فرسىف هتجرث ف هض رات قأ سورع الا ل3 مويدهعلاب ٠
 فوتو « روك ذملا ع راستلاف لضفالا نيدجأ ل تق موهلال ةتسالانعس وب ٠

 ثالث لقوم, رأة نس ةرخ الا ىداج نم نول سم كد جالا ةلءازت 7
 ليةو زي دعشلاشا|قدلوةنا].ةو « ىلا عت هللاهجرةثامسخو ن«درأو ٠
 هتدالو سن اكو ةناعل رأو نيتسو ناسٌمدنس ناضمز روم نهرعشغ شمالا ٠ْ

 لا ءالغل اود َدسلا مانأ ىرصمنماومل جبره رأ نأ نالقسعب ٠
 اهيماقأف ميلا فرح ىف هتجرت ىف حو رشموهاو م سحر منتسملا دج نامز ىف رمدع ش

 انش ءلاناذكم كانهروكذملا ظفاحما هلدلوفةَدشلالاوزوءاشرلا ما«أرطتن
 بحاص هونأ سدل نمرمالا لود لو لعأ هللاورب كبل !هضرات قرثثالا نب ندلازع

 ناكوةلداعلا قدرك ذمدقت دوو هللا دءعدضاعل ا ىوسودأ مم ن مره "الا

 اذهاولاقورصم ل هأ جاغالماحةأرغافلنو ادلو فا لرم”الا نأ هتموت بدس ١
 رم الا ناكو ةسءامالارهماع ص نيو ارك ذا دلو فل ىت- مهتم ماما توعال تعمل ١

 ظفاحناثب دح نمءا:-سئامناكنفاتثسةأرلا تءضوق للا لع صندق |
 هنالو انذاحما عد ونسسلا اذدو شو. .2اريمأ لضفالا نيد جأزوك كلا |

 اًدهو ل#!نمنوكام نورطتت» اوناكممنالالقت ةسمقه[مالاب عشا ن ودهعلا



 مئاط ان يي فرجا درسا
 ١ لو مد هانم لوقلاو هللا لوسرلاق تاتي رتل

 , ١ اودكتاوموص ثيدحناماتل 4 اتدقولاقفاوهغتاو رفاس

 06 نيّشبلا نيزوةعّتبلا بحاص هل 5 دو

 ١ امرغنمقسلف شطعاهسدق + د وج سر غركت قئادج ىدنع

 - اسنادوعلارارض-تاذوع ناذ .« قمراهناصغأ قواهوكرادت
 دشن أف هلق دصريقبامو زاتجاو

 ل ويت يرحل وك زر بت تيرس جفاك

 قددص نم تيملام اوقدص « .ايوب كدهع تسن ىنارتأ
 0 ماع ذشنأفارثك ادحوابلعدوابنفدو تأ تنامانو

 3 21 لاتورعتاف تاروت # كد كمادة راج ة شهر

 1 ف اييسصساو اهماو تكشن نا كا تنكدقو

 0 ىذتملالوق نمذوحخ أم ىنعملا اذهو

 م ال ناكدو هنالماقسلا دفن و

 000 ننابفو رعملا دن مللا دمع دا عوب أل معتسا دقو

 >  لاقفةلءوطةددصق هل جن مدس. ق ىنعملا
 | ايوا جومنلارا ذشعجو + قتلو راندلا لالطاسانلا كك
 1 | ةرقع عطف لون عتاتدسللا ووو « ىلواراصتقالاو راف ةيناضو

 ٠ نيفلا فب نونلغو« ىلاعن هللاهجررثك وأ ةئس نوناسةورعو ةئامعب زأو
 نوواولاد»دوةدحوملاءاسل ا مذو مالا نوكسو ةبهتملا

 1 وا

 1 هباعمالكلا

 8ك

 + .نيزه هالغل نب رمصنت سلا نسد © نب انذالابقلملاد .لادبءنوعلاوأ)« ىدسعلا ظذاحلا

 ا ,هللادببعىدوملان ٌعاقلا نيرو صنملانيزعملانيزيزعلا كاما ظ
 00 ّْ ل هن 2 نمةعاجو ىدهملارك ذمّدقتدقو

 3 | اكلملاريدتو فوعلاةرالو رم“ الا هعنب| لتقم مودهر هاقلان انبطفاحما عب وب

 ْ , ةاثناةجتلاءذيهربآ [ىنهحريش أب اهسحر مال نع فا ذأ جئارهظر ىت
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 ناب تدم هز أةسنع تدل نب أ تلقتسامت“

 نا ىف لا يانا نيف تاؤو

 نيتالامو ثيأرف « اهئلطاو اهتدوتس
 اهب |
 نيالا نمراضنلا ىتفرعب نم كاذنسسم لس# 2070 7

 ىندبو اوهس دههلا 5 دعرلامهتلو اق

 دما قهعأت تل نم نعل 9 انرعشلاباسكستم

 يا ىلع ىتان « نأ لة كل ذكت ناك
 ند ميرعشلا لاح ةمل ى طرخشلاا ا

 نع مسالا أر رب رولادلا اونيسحلا نب ىلع ف نسا ديعاوا عةدصقلاةذهوب 1

 ةئيدسع ناك هنأ ىقوكف ر انةناكح فوة بحل د وطو دمصق ىهو ىرغملا' |

 هذهبةح دتماو ءارعشلا ضعب ,ءاسعم نشقنملا اوذهللاقب سر نالقسع |

 اهصدمىفءاحوةدمصقلا ا ١

 ننتذثا ىلع ترم: 5 ل 5 اهلك بقاننلا كلو ١

 هلل اقهدنع نمي رمالف .هتزئاخ لؤع أو اهتستساو هداشناىلاسئرلا فصلا
 طفحأو اذه ملءأ لاقف ىروصلانمماد رعلةديصقل هذه نيرضالا ضءن 1

 لمعلا اذه هعم تاع ىتد ف.5ف لج راكلذ4لاقفامدشنأمثةديصقلا 1 ظ

 اهنمذ ىذلاترءاالجالالا كلذ لعفأ للاقفة نسل اةزئاحلاو هءلعلاقالا نم ١

 نتقئملاو ذاناو نسغاددعل سدا تسلا اذه ناواهلك بتانملا كلو هلو ةوهو ا

 اضرأ هرعش نمو« نسحن اديان ىقوهو ىفالا لعامت بلا اه نأ اعطق لعأف,
 ىنال نابالا هذه رهدلا ة متن ىلعاليذ هل_عجذلا راك فىلاعئلارك ذو
 نلح ىذا وأ تاكو الصأ قرلا كلا ذسع نب ىلع نيسصح ىنأ ند ج ٍءرِفأا َ

 اهلهأ اريغىلاءاشأ بست دق ىلاعثلا ونسملا دسار هكر هاا ٠

 كن .*أ اهل هنأ هنا اودى رك ؤواضأ طاغلا ةلجن م اذهل علو اهمق طاغو, ْ

 ىهو دعمل |دانع '

 َح رق عوجا نعى سهام « حرب ة.ىلوزن هسم خاو

 يقرا ىلع همكح فو ر_هدلا مح امي هلاقيض تب

 ل لح ] ١



 فاد

 ئ .سودسع وبل 4 سا طق تب رضاموامتانعاهطوسو

 ' ىتثدح ل يعم | نيدجأ ىلع ىأ طخ تد>و ءارزولارانخخأ باك كرا .ثهح لا
 ١ ناكو ىاكلا ىصنيد_ملاد.عباطلاقفامصال أرقعج نب سأنعلا
 اموملعاولخد نذل ا لاقف تد»ىفامهو بلطل ا امهأٍاغُ مفقملا نيالاقيدص
 ْ 01 هس اياب نأ سانومحانأاموتسفح او تلا قود .2ادعإكأ

 تامالعهلانمالك ٌنافانباوةفرتل اقف مفقملا نيا ىلا اوعرمس نادل اد ع

 موجو نا تامالعلاكلترك ذب درخ؟ الا ضءبلا ىضع وعضءءانباوكوف
 أ رسسكوواولا نوكسو ةدحرملاءابلا مضي ري_صوتو * دل .ماد.عذ_. اواولعفف

 | ال ناورعنا لاق وءاراه دع واهتح نمةانئملاع ءانانوكسو ةلموااداصلا

 | لاقفريصو هلل مقفي رقلاهذه سااملاق هيلط فرك اسعلاو امزهتمأ رمل ىلصو
 َ ا قدعق ارهلج نا مهاربا ا تما ىهو اهيل تقفرمسصللا هللا ىلا

 ؤ لاقفما تاز كاطع دوق نأ بمن( ىل لاقذأ, دراط طدغأ تاكل اد.
 ىظع د اف تلءةنابنعأ وكَتاعو ف ذّرحو ا نومأو كف ةفلح لطأ

 ىروصل |نوءاغ ندا اند دجأ نيد نبنسحلا دمع د وأ )+

 و «(روهثمار ءاشلا

 0 رار ناقل ندع ظافلالا عب دب هرعشءايدالا يدمج ءالضفل نيتسغادحأ

 | قرت اظن اوو امانا ]مآ ناد ءماظتلا حام مالكسلا

 هلوده:ساذم نونا سد الا

 ىسس اتساع تقلع *« ندب مار ام ىئ 2

 ىتسدراود:هلافام + اهماوقو اهظلف
 نيتة-ولارات طاح ب #4 ايشلا ءام اهيحوو

 نبتاصدتنم ةلصءةرتس اتلاقو ىلع تركي
 نذرغىدذع سد ق « ارفلاوأ دود_صلااّما

 ' نيءزاملالثم لهنت + ىمادمو اهتيحأف
 1 : سنان كءارنوأ ءكدصن احنا ىلء_فنال

 ْ ىتبل ةعراس»تذخ « ىذمتاتاةاسغ كف

 ا



 010 (همل ا 0 5

 صلب ىلعست 6 5 عاد دنالدْئظم لغو عامتالة: طن تا ءوبش م نوننأ 7

 هتك كءلء كلا ىناتك ل صوم ق-لاةفءاسؤرلا ضع: ىلا هءلعةباصولاناباتك
 لجأ قصف ةحاحنات زغأدق و هتحا م الهأ ىنآ | رو هلءالاةضوم كآرذا ىلع ْ

 اريك ناكو »* رك انعموالخ هظفاناك ام مالكا اريد همالكن مو 5

 الينا ىودلا مالقأو امسق + مهم ودتناكراتكلايرتاذا

 دقوهرمأرخآ دنعهعئاقو عج ىف ناورم عهارضاح ناكوةغبل لاسر هلو ١
 هللاق ناورعنأ كح و « كلذ زهفرطىناسار 2! سمىأر اسأقىسا

 ناود هردغلار يظن واكو ودع عمرا_كد : نأ تتح ادق هكلملاوزينقيأ نيد

 نافل ,ناظلا نسحلا مهجوت كتب اتكحوملا.- متجاحو كءدأب مهباسحتا

 د.عهللاةؤىافودعد ىرح ظؤح نع ربت لالاو أ .- ىقىعفنت نأ تعط ا

 ريصلاالاىدنعامو ىامهعبقأو كل نيرمالا عفنأ ىلعهي ترش زاانادملا»
 دشنأو كعمل تقأ وأ ك يلع ىلاعت هللا مفي تح ا

 هرهاظ سانلا عسوبر دع ىل نذ 5 ةرد_غرهطأ مثءافورمسأ ْ

 ل تاديعنام 5 بهذلاجب ورمباتك ىق ىدوعسملا دس اوبأ كلذرك ذ

 نيتنثا ةنس ها ىذرشع ثلاث نيذثالا عون اورملتق ناكو ناوره عملت ١
 انهو رب رمص اراب دلاب مومق' |لاعأ نريصوبا4 لاقت . ةنرق هنامو تثالثوا

 قرمالا ذم نناورم لدتق ال هنأ ادوسمف ىل طز تن 1 5 نانا

 حافسلاهأ :اظأ ناس اونأ هعفدو نعت لمرؤلا ةريزج اند: .لادبعىئقسا ا

 رانلاباتش مط هل ىحح ناك هتطرش مح اص نون 2 ْس راس 2 دعى ا

 ةراكسلا ىف هذطشو ةقرلا ناو راالا له ن*ناكو تامىت> وصنع

 اسدتاك ل.عع“!هدلو ناكو « ىلاعت هللا مهج ركل ا د_,ءنب ماشه ىلوملا ا

 ىدهملا ريزودو اذن وقعد ناكو ريهاشملا باكل !ةلج ىف ا دو دعمالستارهام

 جب رن ن*و روك ذا د ادب ءىدب نما 26 ىلاعت هللا + اق نادال كالا

 قام ذمتا اطدق ةراد ىلع همن نا قرع أمون د ,ادمعرب انو هتملعتو هيلع

 نمنأ نمذ موا ارممأ ا لاف كل ةرادل امذه ةرضع تلاط دق ناورع هل لاق هكسلم ش

 !ليكايه لاهقؤاه ركاب بق 11 لات اين هلو ةواهتسعل اوطةيادلا ةكرب 'ء



 .رفلاو

 دمحم ظ

 اكرم ل ةماعلا هي ١

 ةيزينوشااندغلا . ندهن دودادةس

 3 ظ 7 7 رادلاودلوملا ىدادغبلا لصالا ىنا روق نمل سش يول
 1 « ( تهذملا ىلضحلا

 راطقأ نمه_ل|ةل-رلا ترتثاوةيلاعلا تاعاسملا ثيدهلا ىف هلوارحات ناك
 تناكو# دحأ هتاعوعممو هحخرتش ىف هكراشم الراكلاد راةصلا ق 2أو ضرالا

 ع نيرشعلاو مداسلانينثالاهلءا قونو 2 هن امس و سو ةم_سر ةدق هتدالو

 ةيقودغلا نمنفدودادغببةلامسجنو نيددنو 0 :بلوالا عب رره# ن

 | ندذلا مص ناكو هّدِحو هنأ د ءنرح نأ. هع هللا ى هرم ا

 |  ىلاعت هللا هجرة راح نمعب راو :اعىرمستو تامنأ ىلا سارلاو

 0101 بلان دىؤل نام تبوس ني وص نيدزإ دعاس انوأ)»

 *( رووا سم ءلا

 يان تقخو ةءملادبعب لثاسسرلا تعتف لمق ىتح ةغالمأ ا فلل #10 ب رضا هنو

 .ماشلال-هأن هوهرامامابدالاو لعلا نم ّنْف لك ىو باكل ىف ناكوديعلا
 . اومزاهّتقد.رطاو نول_.رثلا ذأ هنعون ادلبلا ىف لقنتي ةدصلعءالوأ ناكو

 هلئاس .رعو#ولمرتلا ق ةءالبلالينسلهسىذلاوهو اوفتقاهران الو
 - لودفىفتاديم#لا لهتساو زثاس : 11 قلظإ مل را رهو ةةروتل ارا دنتم
 ٠ :ناؤرم نيد نناورم بتناك ناكو هدب كلذ سانلا لعتساؤبةكللا

 0 .ىد_هأ دةوابوب لاق ىدعجلا.فورعملاة.مأ ىب ءلولموخ 1ىومالا 4

 ”ارصتغااتك لماعلا انس لات ايل ةنايدرسأ اد_.,علاعلا ضع هل
 ملقا ددعو داوسلا نمارشانو تدحوول هلا نك لعفام ىلع هّمذو
 . ظافلالا اترك ةرحم لفل اضن أه مالك ن هود مالت !اوءد د _هالدجاولا

  ديلعرك ذدقو ىلوصلا سا.علا نب مهاربالاقو « ةمكحلا ئاؤارح ركفلاو
 " ناكسلا نمدحأ مالكت د:ءام لان امم الكل اهللاو نآكمدنعروكذملادمجلا
 1 ”روطأو نوفا تعفانخأ سانلاو هلل اسر فو همالك لش نركي نأ طق

 0 نونيابتم
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 قدا نب ب.عش نب ىدع هللا دمع أ نبل الا دبعتةولاورأ )+

 «(ىزجملا 1 ٌْ
 رباك الار غاسمالا قمغأو هته تلاطدان الا ىلاعث هدا 70 5

 هن اقسو نرسثعو ىدحا ةنسرووم ضع ىف لب ,راةئيدءىراذيلا يعحت ندا

 ق<قوصلا هللا دمع نب مرك-ملا نيهللا ةمد نيدهت :رفعج ىلأ حاصلا مشل ىلع
 مب روش ةرزاك للا تقولا أ يشل نمدادقيب ةمماظتلا ةسردملا قهعامم

 نذن+ رلا دمع نسحلا ىنأ ن نمهعام»قح ياه سوو نيسونو ثالث ةةسل يالا

 قدةنامم وأو نّدسسو نية ندمت يذق اوولدلل ةاغم نيد

 نكد فحا هحفم .رفص قى دحخ :رسأ | هن دو + ند دجأ نب هللا دمعد هت ىلأ نمد ءاعفا ظ

 زطم نب فسوب ىأ نيد هللا دبع ىأ نع هعامسىدةئاقلثونيناشو ٠

 هللادمع ىأ اظذاحم اههغا اًومنمهعاعم قم ةئاملت وةرموءتسةنسئربرقلا ١

 تول اوأ زيْسلاناكو نيءجأ ىلا هللاءيحر نداثامو نيبو نثث اةئدس ش

 تقولاونأ اهم هلدلوف اهنكسو ةا . اره ةئي دم ىلا ءوأ لقتن اوربا هيلع تاغ احماض ١

 ىذس داسدحالاة لل قونو يب ةنامل رأو نيدو ناستةنسةدعقلا ىذ 1 ْ

 ندادغب ,ىلا ل سود ناكو ىلا: هلب هج ردئامسجو نيسخو ثالث ةثسةدعقلا ١

 لزنو ةثامسجو نسجو نيك 4: هل ايش نم نب رشعلاو ىداحماءاث الثا مو ظ ٠

 تاكو مك اًةالصأ|- ءاعاوأ ص مث هدف هن | ىلدوتامهيوزوريف ظانر ف ظ

 نفدوارفوت- عملا ناكحو ىل .هئارداقلا دع زجشلاةالسصلا ف ماما ظ
 5 .ثددحلا هءاف# ناكو د_هازلا موراهبنوقدملاةك دلا فذ زينوشلاب ١

 هدلاو قونو د ىدوادلا ن عا. :دلا ف ىور نمرغ اوهوذث اسم رالاو نيتسلا '

 ناتددمىل | ةمسن ىزهملاو 5 ىلاعت هللااموجرةنا هوب هرمزع عضل ةيايسأا

 ىأ انذهسشةدالو تناكو 5 5-3 الاذاوش نم ىهواملع مالكا مذ_ةندقو

 نيرشعلاو عسب لا ةلءا روك ذا قولا ركل ني هللا ةدهنيداهترةعج

 لاقو نيعب رأو تس ة:سلءقو ةئامسيو نيثالثو نام ةنسناضمررمث نه
 ةئاقسو نر ثعو ىدعاةنس مرا نم سد اةلء قوقو < نيثالثو عبسا

 | هدب ع اها نيغن وأَر ناسك ة:سامهاد> ا نيترمىراذتل اليها نيد

 ئروسلا تتولاوأ



 .. رفاغلاددع نيد ن رفاغل ادامع نب ىل. عمم أ نم , رفاغلا دمع نسحلاوبأ )« رواغلاد ع
 نوال

 ظ (ه58)
 ا لوة ينك نى غلا دنع اظذاملا تءوس ديعس نيىتغلا دمع ظفاحمابتاك
 ظ لضاتاو لاضلا م ركلادبعن ةيواعمناعينق نابقلامه» :اناللج نالجر
 2 4-1 , د>:ىفال هعج ىفناغ.ءضناك اغاو ف.عضل ادهم ن. هللا دمع 5 2 :رطق

 ”تنأر له ىنطقرادال لة ىروصلا طقاحما لءند_عهللادعوبأ لاقو

 ' ىغلاد علاق راندلءشمت اكرصعارا ثمن لاقفهلع جر رنادحأ ثدحمأق

 :لاقفاوكم و هتقرافم ىلءاونزحتو نوع دولاهءاجرصءنمىنطةرادلا جوخ
 ْ دنع ف:داناىروصلا ىنءأاضدأ لاقو ىتذلا فمع ىنعب افلعت دنع تكر تدل
 ل هؤرفأ فدك لاقف» ارداهل لاقف ىتط5 :رادلا ىلع هذرعف ل: ةللاوفادؤملاىتغلا

 م او ةتءج دق ناآلاو اقرفت«ىنع هنذخأ من لاقف كنع هتذحتأ همظعمو كل

 « (ظفاحلا سادس ندع رشد

 'ةسراف!ارداقتعالا نقلو م ركلانآرقلا أرقو ةسب رعلاو ثذحمتا قاماما ناك
 هناهتسحاص ىد وجا ىلاعملا أ نيمرحلا ماها ىلع هقفتو نيثس سج نءاو هو

 ىأ مامالا طمس وهو نينس عن رأ ة دمههزالو فال او بهذملاةيارد ف بلطملا

 - ىلعو ريثكلا ثندحلا هلع ععسو هرك ذمّدقملاىريشقلا م ركلا دمع ساقلا
 . قأىداو ديعس أو تيد آدم ءااخ ىلعو قاقدلا ىلع لأ تنب ةشان ةح

 : ملا ةمأةيدلاوو رف اغلا هبعنب لممعساهللا دمع ى أ هدلاو ل

 ! نزلوا اروواسن نهج خم مهاوسةريثك ةعاجو ىريشقلا ساقلا ىنأ تن

 أ : كور ودها ىلااوخ ءوةنزغىلاج رخمتسلخنا هاد ةءول ضافالاابس قلو

 أر | دواس: ىلا عج رم جاونلاكلة.تاراشالا فئاطا هماعئرقو ثدداحالا

 | ١ فنصمت ني: نينثالا موي راصعأ ل.ة عدمه اهب ىلمأ واهبةباطخلاىلوو
 ع . ىوباسين زي راتل قابسسلاو إم عيت 2-3 : رغحرشل مهفملا اهم مةديد اشك

 0 مج ناتكحو هلا عجور شع نام ةنستدعقلاىذرت اوأ قهنمغرفو

 00 *« ةدمقملا تنكل نم كل ذريغو ثدحلا س رغف #ارغلا
 3 هند ق قونو 3 هايد رأو نيسة+و ىدحا ةةسروع“ الاعب رره#

 ىلا: هللا هجرروب اشبه ب اه خو نم سمعو

 0 ىب»
1 

 ب 5



 و و ا يا د ب ا ا و ا ا رود حا

 (ه40)
 هنا .ةورصءدئامعب رأو نيرمشعو نين نسر فص نهرمشع ةعرأ رائينثالا ظ |

 نيب عفورب3 ترزو ىرغصلا ةفارقلا:نفدو ةرو ؟نئاذنتلا نمنامسش فوت 1 ٠

 تبهش او مءاقلا نبا نمبرقلايةفارقل انانو هدع هللا ىدر ىفاشلا مامالاة 3

 0 ناتو داغخس نياَذعملا دوهشلا نامعأ نمهونأ تاكو ىلاعت هللام هجر: ا

 لال نيزعلا كلل ةضو افلا باتكفنصالض افا دأرضن نب ىلع نيدبجم نسحلا ا
 هنق عج هيون نأ ةلودلاد ضءنةلودلاءاهم رهاط ىأ نيروضنمىأ ةلودلا :

 داقش .داومدوب لاا يلو قمار نيثالث ىف ةعتمملا ستكسلا نموهو هدهاشام ا

 ثتال_ددالا موب نونو « ةئاؤلثو نيعسو نيتثث ةنس نيوداسمت | ىدحا ْ

 دعصدةناكو طساو ةثامعبرأو نيثالثو م.سةنسرخ الاعسررهشنمئيمت» |

 روش ىف ان تدسلامو ىلع نسحلاووأاه-هوأ ىنوتو + اهبتافةرمصبلانمايملا ٠
 ىلاغت هلل مهجر هن التو نيعساو ىدحا ةنس ناضمر ا

 * (ىرمدملا ظذاحماىدزالا

 فاتؤملا باتكو ةيسنلا هيتشما خم هدف ان فدل اون هلو رمصع قرم م طفاضناك !

 دان ةناساىنأنم 0 قاهر عف_ةناو كلذريغو فات لاو ٠

 تاتكجلا رادف عاةجاو ديك أةّدوم ىكاطنالا ىرقملا لع ىأو ئوذللا ا
 0 07 اسس ب سرا اوال :

 هرم رد ةءافتس ءافأو !مرترشامع «ماهتال امهم قدأد : نأاهوح ىتغا|

 دمع طذاحلا ةدالو تناكو + كل درس ةماساىأ ةجرتف مد ةندقوروظف ند ءالا

 َ ل قوثو 5 دْماغلثو نيثالثو نتنثاةن - ةدعقلا ىذ نماق .ءد , نماء ىنغلا

 ةرضح نذ دور مد ةمئامعب رأو عس : هنسرغد عد أسءأت الثثا موون فدوءانالثل |

 فورعملا رضحلا ىلع نب ىحي مساتل اوأرك ذو ىلا: هللا هجرد بعلا لهم
 ىنغلادمعنأ ىرمد لاس ون نسا ير راتاالدذ هل»> ىذللا هذمرات ىف ناعطلا نبا :

 ديعسهدأاو فوتو ملعأ هللاو هاهو نأ الثو ثالث نس. دلومروك ذماد وس نبا

 ىلاعت هللا هجر ةنس نوخ» رأو تالثءرعو ةئاملثو نيئالثو نامت ةنسروك ذالا

 امتد ني ىلع نسحلاونأ لاقو اميئىدلاو نع ءعمسأ ل ىتخلا دمع هذال ءدلو لاقو

 ىرمءاانغلادع ىَ زيزعاادسبء نين اورم نبرعشب نيد .ءسنب ىلع نيد عس نسىنغلا درع وأ ) ع :

1 

2 
 أ

 وح

 يي
 1 ا
 عا



 ظ ا 0906

 غءلاو ىأن »* رقم قرازرممت نا كل املاو

 ' 5 | لملضلا كلان ا دحاكل امى أ هقفمادا

 آش داو اهءامسواهضرأ 'المو اهءاولزم-ةيمدمملا هجوت مث

 . لزالت اسم لاغرلا هيديؤتاشناو فئارغلاهبا !تهانتو اهءاربكو

 ١ | هيسفعتو نات وهولاقهنأ اوعزو اهلك أذاهامشاةلكأن م اهلضوام
 / لوا نة ارراعمأ وانت ةمانشعاذاهللاالا هلاال ىوتصد ودءدت

 7١ دمار صالا اوءلطاواولاءعت تلاقف« تبتف اهتانق ةمحئازو
 | ,1 دراىون ضاع فاومكحامو م صاع كت دقق افك ذف

 7 دعا ىلءافاأف ىضرت تنأ ل ناو 3 ةمالظ أ نع ىفكو اع

 | . دهشلانمدلاىناحملا دك ىلع « هنا ةعلادهش صاصو تاو

 2 دقعلا هطساو ىف موئراس تناو «اهرض ناعمه ىثو ىعتتادق

 ١| ,. دهزلا قدهزأ تازامىل, كلقف «. دهاز نأ, خذ[ تلاقف

 0 اضي أ هرعشنمو
 1 الق شااو لت ضااراد سلافألو 2 ةيطلامل ال هالراددادغب

 ! قددبز تدىف فيدصم قتأك 4 امكزأق ىدمأ نار تالظ

 ياا عضاومةذسعىاهتد جو خيه نل فرعأ ل تا ىراماخ لع ناكو

 1 ىثو ور كا داهولا دع

 1 0 ناك رلانم راعلا تقةتسا 1 ءاورادانءاطسلا ]ضب د ىوم

 ٠ طاوزلاقرباكحالا ساجدقو .« دارعزع رغاضالا ىنثي نمو
 7 ناز دخان م ءانعفزرلا لع ع امونءاع ولا عفرت ناو

 '!اناقلاةنموانتم تناطددقف ع ىلاعالاو لفاسالا تا اذا
 : اضل

 ررثلارطتلا ن عىنغ لوح نو « اوم تءارذاى فات دج

 ا ردغلا نهتدرتساف هنلاترظا + ىلاذع تقرئاواجم !ترطت

 ىفايضاتناكورغلاتو درعد[ :ء.دعءاضقلا لوقا غلا الل دو

 ١) ى ةقمنلولل ةءاؤكتشو و" ق ىقأ ارعلا راعأ نم ناداب امهواناسك انوانار دان

 ةلاقوو دانة ناقل و نيسونياكنأ هن لاو نءعباسلا سلا موب
 "نا
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 ل ا اا يا

 00 ل ا را لا ا م د ا ا ا
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 كلْذَد 11 سس اسس

 هذ هن:فرطةزمدفاف رح قدس ىأ زم مْسلاةجرت حرث ىف قءسدقو هج 5-7

 قونو#«هرعرزخ 1 ورعد» فكودادغس ةنأمسرأ ةنس هتدالو تناكو «همضقلا ا

 سامو: قوت لد لب .ةفدادغببةئامعب رأو نيعبسو عسس ةنسىلوالا ىداجت ا

 ىلاعت هللاهحرةروكّذملا ةئسل !نمناعش فصتنم ْ

 نبنور هنب نيسملا نيدجأ نب ردن نب ىلع ن:باهول ادنع دي اقلا)» ٍْ
 قوطن كلام ةيرذن هرهو ىل املا هءقفل ١ ىدادغل ايلعت !قوط نباثلام ١

 ء(ةعرا بساع ع أ

 نم ع > ,عص 2 هوه نيقلتل |تاكههذمىق فنص | رع اماسدأ اسقف نا

 ةّدعشل نرخو ةلاسرلا رمش ف هنوعملاب اك لوةذئانارك اوي ارامح

 ىركسعل انيهللا د ءابأ عممىلاقفدا دغب مي رات ف تيطخاو دبه ”أا صن ْ

 ناكو هنع تدتكو ريس 'ىثب تّدحو نيهاش نبا صفح اأو ليس يد <نيرعو ٠ ظ

 "ناس هللا

 ١ ىدادغملا

 ٠ لوقو ةرابعلاد.برطتلا نس ناكو هنمدقفأ ادحأ نيبكتلاسملا نم قلي لوةقث ,

 مأمن نيادرك ذوامتاةرسدمىلاهرعزخ 1قجرنوا اسك ايوان اردابءاضقلا

 هلت دحودق ةو سأمقل |نادضأ ن اسلو سا. || ةمقر . ناكل اقف ةرمخذلا ناتك

 هراسانو مار فظل ا نم ىلحأ هظافلأو معصلان هيأ هبنإءمارعتا

 اهلهأ عل 13 اهلهأ سسك مانالا ك> ىلعو اهلضف ىوذيدالبلاةداعكدادخ ١
 كاملا اهرباك أ نما مع لصف مون هم ءشدن أ تن ل دوو اهلظواهءان عدّدوو ا

 مينارهظ نيب تدجوول م1 لاقهنأو ةريثكت ثاوطو ةروفوم لج اهرباجم
 لوة كلذفو ةيزمأ غول. ىدلن نع تادعام ة.شعودادغءلكنيغيغر ١

 فءاضم مال_.ىتما قو + نطوملك قدادغب ىلع مالس
 فراعل ابد احىل طب ىلاو #« اف ىل_ةنع امقرافام هللاوف

 فعاست اهمف قاززالا ن نكن لو ى. اهرمأب لع تا كل
 فلاضتو هناكأأت هقالأو 95 .رتدىوهأنلا

 ءال_هلاوبأذ موب رمل اءورصما دصاق نأكو ناوع ار هعدقير طق زاتجاو ١
1 
 تاسأ هلج نملوش كلذ ةوهفاضأى رمل

 3 لح 18



 ير ا ورك د ندم ان ف وو

 هتقالو تاكو« ا ول ساما

 نيعلا قفو نونلا نركسو ةلمسهملاداصأ افي ىاعتصلاو « ىلا ثهللا هجر
 . نعلا ندمرومتأن مي مو ءاهج ص هذي دمىلاهمسنلا| هده نون ف لال ادعم و هلمهملا

 لاه منا ضارب اول اك هذان ة دس ى مواوملاةمسلاق نونلا اودازو

 - نام لإ بجي نم لوقن فأ اررااددع تنعم ىناءتصلات رحل نيهللا د .عدوأ

 ِإ لشي هتععسو لان اولا ى ,
 بعلن انش نانزاذهو» 5 هنائنعل تنامز كاذؤ- :

 اننا ورع ارفع نيدجأ نيد> اولأ د ءند# نيد. ادنع :رصلا ةوأ)+- غابصلا ني"

 ٍْ «(ىفاشلاةيقفلا غامصلا

 1 ١ متفتوىزاربدلا و ساما جشلا ى ماضر ناكوهتةو ىف نيقارعل اهمقذ ناك

 " نمواحادة>ةقثناكو دالبلان مهلا - ا بهل 1 !ةفرعمىف هيلع

 - الق اهعمأ نموانبادصأ ب تكد "دو | نمد هو هقفل قيس اهلا ناك اقنع

 ىلونو هقفلا لوصأ ى:َدْملاو ماسلا ىن رطلاوملاعلاةركذتب الو ةلدأ اهتدنأو
 5 قنا ىأ يشل ابل زع متحف املوأدا دغببةيماظنلا 4 ةسردملاس ردتلا

 1 ركذو روك ذا صنوأ اهب عأ قيعساوبأ فوت ال امون نيرشءاةهتنالو تناكو.

 | نامت ةرامعب يدر ةيماظتل اةس ردملا نأ هضم رات ققاصلا نما لاله ند ن-حاوبأ

 ١ ١ :ةدعقلاىذرمثام تدبلا موب تدفوداعل رأو نيسججو عم سةنسنمةحخاىذ.

 ١ قدسا|رأء اهي سرد_لانوكد نأر مأ كلما ماطن ناكو نينو عسست ةندس نف
 ١ سد لو. سانلا عجاف سس ردتلل مويلا اذهقروضحلا هعماورّرقو ىزاربشلا
 7 رهظواسردماج بترو رضحأف أن .صل | نيرصت ىأ ىلاذفنخد جووإف باطوا
 ع . روضح نعءاورتؤو ا ل ما لك هدوهمم ىف ىدساوبأ عشا

 ” كلذحلا ب اأف هوك رتو غامصلانياىلا اوضم اهب سردي ناهولسارو هسرد
 5 لمعت 1 وس هبا سلو غابصلا نبا لز و

 5 قأتامالودادخ 2 ران فراجخلانيالاقوامونيرعشع غابصلا نبأ سد ردن

 : نياديعأو نيعبس وتسةهنسقف ةرمد م ىلو لاذع .وبأ هناكمىلوت إو نوما:

 | ١ غاصلا



 م:
 ةقروممةريزح هثاهم+نو نرشعو سنس قونو «ذجورثك أر عش ناودهأو

 نيالا غا.هنا ىلع ل دتاصعلاو سشلاىف ىتلاةبعلاهتاسأو ةياكن لمقو ْ

 لالالا ارسكو مب[ ثواكسو ةلمهملاءاحلا تب سب دجو « ىلاعتهللا هجر ْ
 ةلءهملاداصلا عقب ىلقصلاو « همهم نيساهدعب و امم نمةاتثل ا ءاملانوكسو ٠
 نرةملار - نم ىشو هءاقصةريز ىلاةيسقلاهدهةددش«مالاهدعو فاقلاو :

 لات زأو نمو برأ ةسقناازمعرالاينل ةدرفأن هبرقلاب ا

 .قرذللاىرفاعملا 2 «(ىرغملاىرفاعلاد#نبىلعن يده نب رابجادنو تااطوأ ل

 1 اهأرقودادغ ىلا ىهتناودالملا باح ىدالا نونؤو ة-غللا قاماما ناك
 ىدجاهنسق ه.ىدملار ,اندلا لحندو هباوعفتت ورب“ كت ىاج هءاع لغتشاو ٍ

 مدةملا ىّرد نيهتلادبعدهنوزأ ةمالعلانيشلا.هلعأرقو ةثام-+تو نينو ش

 بتك امرثك أوةيراغملا قت رط ىلع طل ن_ب>رهواريثكهطت# تاكو هك ذل
 هلطض تأرو ناقنالا رم ةطض نفت ادقواربثك اتي تدالاق

 امهو نب ةغللاق لد ذملا ناك رهط ىلع

 هرعن أش .ح ىظخرمصتأ "5 ندءزكرلع هللا مقأ ْ

 ةرغغملاوةيولاووةعلاب « اصاخم ىلنجلا د
 قوربوذو ىع عملا هللا درء نفسو ندر هاظلا أ خي كلر دا ناتكو

 ميا فر فروك ثار هاطل |ىأ ةجرت ف كلذ ترك دوو قلوة نع ناتحلا ظ

 رشاد اعوهو ةناسم هنو نمتسو تس ةنس ف قونو « نسما ةجرت ىق ا

 دعب و .هلمسهملا نيعلاو ملا حْفبىرفاعملاو « ىلاعت هللا جرد رصملاراندلا ٠

 مهتم اعدرب رام كهل دق ى مهو رفعي ْن رفا عملا ىلا ةمسفل اهله ارم درو كما يفزالا ْ

 غ1 ا 1

 يسد 1

 قازراد.ع 2 «(ربجىلومىيناعنصلا عفاننب مامهنيقازرادبعركيوبأ )»+ ٠
 ىناعنصلا هتلعللا ىلص هللا لو سر دعت دحأ ىلا سانا !لراملمق ينامعملادعسوبأ لاق ٠
 ىرمعبلا مهالومىدزالا »ثار نب رم نع ىوريهبلا اول-رام له ل_بو .

 نينايفس مونم هنامز ىف مالسالا أ هن ءىورو مهريغو ب ربنباوحتازوألاو ْ



 2 7 2 :ل نا ةقرق "1 كلا رأو

 2 ظ ىرتصلا وق نمذو أما قوشلا لاغىقرأو هلوذ

  بذتلادرابلااهقب نوم هينا د ةعفدءاسملا كلءالأمظ ىو

 ] ينتملا لوق نم ذوجت أملا ىصحلا فارطان حي رحهلوو
 حوفمف 5 ا.2] ىلعءانثلا نا: اننأاك ضاررلاة حت ءأر ى ذو

 :يضياكو اريح هلوت 5 . ذم ركاب ضيكف لقا دهج

 1 افوأةدضق نههإو

 1 | حابصلاربثيليلا ىدقف #* حاشولا تاذِفك ءاهتاد مق

 7” حارملا تاوذوهللا قباوس « اهل بكراو تان لاك

 ١ جاقالاروفثنمهدارقلا قير * ىعتلا سعت ف ذرث نأ ىل. 5 نم

 5 هل أوقهردانل | همنا عم هج نفو

 ا مهأألضتمسو ع دكت نوفر ىلع تدار
 هما ةصاوب قوتشتي ةدمصو هل جن ههلو

 اهراكذت سفنلل ددحت *+ -ىسالاو ةيلقمم توذ

 اهراخأ دا نان ديدات ا تنك

 1 . اهراجتأ ىومدشدسح ع اكمل ا ءامةحوأم الولو

 00 :امبزأو نيغنسو ئدحاة : -سادنالاىلا لد دق ناكو

 ” قات [كتاغأب سحودقعلا ضرقانوداناطعل ازخأو هللا نسح أف داع
 ظ دقحلااهلعاناأ هل روك ذملا سد دج نبا مع« ىلاعت هللاءاث نإ هتجرتف ورك ذ
 ْ 00 : دلوقي اهنءهراج أف لاقتعالا ىف

 أ 5 رودتج وعلا ف ىراردلاببثو د هاما سنار واتا

 1 يفوح ىوضرلقلقو م« مفك أىقىدنلا ماحرالو
 ش ريسست ت أ.ه هارلالابجتاىذهف ٍ تنددق همامقل اي ىفاسأ تءقر

 ا هديبعمماقلاأرزواةي رم قرتعملا نب هللا دع لوقت : ريخالا تيملا ف لأ دقو

 ا 7 ١ . ىهو نتن الس نمهثلا

 0 ' لآعنلا ن نأ رودلا كرص لاقو هو. لاك تاب نيالا ىو تندم
 0 . لابحتا لوزتف.كاورطن | اوموق 5 هسبشعت ىف ساةلاوبأ اذه
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 ْ وهو ننزعلانآرقلاريسفت هلواهعج ىتلارازسالا نءداحأو ىسودلا دنزخأ لع
 ٠ نسح عك 2 مد م دم دم ا|قعجوسفنباك

 .ىذقةنامب أو نرعشعو تسشنسيف هلا تناكو دوما روهشم'ظعوهلو
  1هلناهجر ورعةثاوسعب رأو نين او عستةن سلوالاعسيررمم ققونو هلا

 ٠ ن بوه هملا نيا متنر ىناععسلاو ع ءاسؤرءافعةرب :ك ةءاج مهتنب قو ىلاعت
 نم م نط ىهو ناعم«ىلاةم دتلاءذهنونفلالا دعبو ةلءهملانيعلا ثنو ملا

 ١ ديعدعسخ ال ناكو اض ,أنهعلارم 0 , زو لوةبءالعلا ضعي , تعم“ مت

 || هدف اطو ثيدحما عاجسفهدأاو هيركب يح -رادم عرفا اوأ هل لاق. دلو م زكلا
 : ١ اهتم هل عجوزهسذل اهل لصحو .ثيدسحلاهعم«أورهخأ ءاروامو ناس اوشذالب قف
 بدال او هقفلارهلغشو نيمضذ ندا ع ىف ىلاوعوا زج رشد ةمناسغف هغاشمل

 هيل | ل-روربثكحل اثر -واحن اصافرطدحاو لكن ملص> بث دحماو
 ىذ نم تامن لأ: :رشع عسسأ عج المل ىفهدلومو هذالسبامرتخم ناكو تالطلا

 .ةرشثع عد رأ ةنسنبب ورعقونوروا سب هئاممجو نيثالثو عستةنسةدعقلا
 ىلاعت هللاهجرةثاقدو ١
 نال

 ىلقضلا ىدزالا س دج نيد ن ا .ىلأن يرام ادنعدوبأ)#
 *( روهتملاب ءاّسلا 7

 ريم و ةعيد_لا ىنادملاضارغأ سطرقي رهامرغا رهف جاف ننال
 رم قصوغب و بدصملاة. .دشتلا ف ف رص وةعمف ةرلاة.سفنلا ظافلالاناهتع

 رئة فص هاوقةع ذملاه ناعم ندب رغلاىءملارد لعماكلا

 : .رعض ىامنيغلل تناعأ امض 5 هنتم لقت . اًرحالادزتطمو

 1 رع هعاسوأ كسا ما * ىرحاككىصحلافارطان رج
 هرندغقهسفن قي لل و 5 ايو حلا اهي

 هرودب هناتاح تلك دقوا + اند هولا طحت ىدلا ناك

 ' هرتدمئئ.ع هتمازك_دلق: + 5 هتافاح ىلءانب رش

 ةديصق ن ماض هلو
. 4 

 حارتةارهدلا ىلابتمىل نك ب, السقا ة يعتد ماهتم د



 م ل
 درغل ابو قا رجاء اوح اصف, ع ىك [تاظف قر اناوحا هذ

 صا ادادخب 2 راتلمذ كلذ نذ ةزيزعلا ة نسما فيئاصتلا فئصو

 ظ 1 كلذ نمو اذلحرشعة سهر تفوهو سيطخل ارك وأ ظفاحلا
 :,دلازعةرصتخاىذلاوهوت اداء ناو باسأ الاكل ذكو اداوم نيرعشع

 'ءانلا ىدياهدوجومل اوقرصتخملاو تادل حم ثالث قوهو ةيلع كردتساوروك ملا
 0 .رتقروك ٠ ذولا ىناععملا ادعسو أرك ذدوجولا للف لدالا و

 ظ ءاج نمثندحأاهءععنو ذادغب ىلاداعمتةئامس رأو نيعتو عبس ةنس
 هو ثردحماهياعأ ارقيو ةيماظنلاة بر دملاف سانلا ظعب ناكو اشملا نم
 6 ا ساب مف نابصا ىلا لحر# ةذمكلذكماقأو تن لا

 | دعسوأ لاقرواسن ىلا ج رخو د اسمحتو عست ةنسلاو رم ماقأو ناسازتمملا
 هريغوىزارشلاذ + نيرافغلا دع رك ىأ نمثيدح !انعهمو يملا ىنأو ىناجو

 ع ١ ةنيسس نمي راو تالا نأشوهو ةشملا هتكرد أ وورم ىلا داعو ياَسملان»
 "تابخش نم ننرشعل اوىداحما نين الا مويورميدوكا ذملا دعس أ ةدالو تناكو

 ظ نيدسونتنثاةنسلوالا عبر ةّرغةلل ق قؤرعقونو * ةئاسو تش

 ايعفاشام فان ذعار انءالضافامامادعدوأ ناكو ىلاعت هللا هجرةثامسجتو
 :انآودتناتالاو نوتملا لعملك هلم ىلا قيس : 1ىذلاءالمالا هلو اظف اح

 ّ 3 هندالو تناكو ةيوهىل-ق هل سعرهم هل تاكو .ف.ئاضت هذعهلواهتالاكثم
 5 ر.- هنمساتلا غارف تقو قون هنأ -إ رأو نةسو تس هذسىلوالا ىداج

 213 هذلاود نع تدتنا عون نقدو ةئاهتجتو زشعةن_ىرغصقانةعجا
 3 الب هزنضع مام اروصنملا هذ حن اكو ىلا هللا هجزؤوزم .رباقتم ىدسح |ناو قس

 1 أد دكءانئغت هه سهذملا قئح ناكو ف ااةخاو قفاوملا# ءالزر هْلَرَكْأ ةَعفادم

 يهذءىلاهلاقثنا ىذتقمز احنا. هلرهظوةئامن أو نيتسو نيتنثا ةنسف م

 اسضعتو انزع هلق اسس قلوزن ىلا داعام فهل: ءدتلا ذر فاشل ءامالا

 قفنظو ىف وسودم كل زاد <: 7 ثاامامار اضو كلذ لعريصفادددش

 ُ ال هأ جبارتءاهنهةزيثكى ناضت مواعلا نمءرغفو ئفاشلاءامالا بهذم
 ' افالتلا فو خطاوقلا لوصالا ف فنصواهربغو ةبرد أ ىلعّدرلاو راصتنالاو

 4 ' هيفّرمالطصالاو طتنوالاوة .ةالعة لش فلأن موس رد ىلع لهدم ناهرملا
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 2 عزاو ةءضقللا م. + ىونلا# طفلا وج "-

 عزام كهسو قار هل < قنأ مست هللا
 مذب ىريشقلاو هل رام رأو ةرثعىةثاةنس فروك ذملا قافدلا لغو أ هش فوت

 ىلا ةيسنلا هذه اراهدعب وابتهت نم ةانمملا نوكسو ةهعملانيشلا عتفو فاق 1

 ةلمهملا نيسلا نوكسوت ةزمفأ مذ ةاوعشلو # ةريبك هلق ىهوابعك نرش

 ةرثكر و اسدنب هَ ىدوفل امو اعداد الا

 ءاذعل |نمةعاجاوخمجج رخىر# .

 ىناععملاذعسوأ ىلأ نيد ركب ىأ نيم ركسلا دع دييعشوأأ لا» 0 1

 نسا نبرغعج نيد جم نيدجأ نب رايماددع نيد نيروصتملا رفظملا ١

 بخحتاد عن هللا دمعنب لم نب عسب رلأ ند لضفلا نيرابجما دبع
 «( ظفاحما فاش !اهمقفلا ىزورملاىناءعملا ىب معلا

 لا ةفورصتخم لوأ ىف ىرزاريثالا ندا ىلع ن سحلا وبأ ندا رع يتلا هر

 ةرمدانلا م هل د و ةرمصاسملا مهشعو ىاممملات يبل ادقع ةطساودءسوأ نك

 قرع“ قرشا يداوم بلطف لس جن هس تلكفيو منان ريب تا هيلا |

 ارخدالد رثاسورهملاءاروامىلارف اسواوب ون واسفاعشوااهب رغو ضرالا
 8 ارعلاو لاحت ادالب وناذمهو ناهمصاو ىرلاو نسموقىلاو. تاعفدددع

 رذعءتب واهرك ٌةلوط» ىتلاداليلا نم اهريغو ماش إو ةربزمملاو لصوملاو زاحتو
 هل < اعقاب ىدت :ةاومةءىدرو مهسلاجو مهتعذخأومابلعلا جاو اهرمد>

 صعءن قرع روما ١ ةعب رأ ىلعدي زتدحو شه دع ن اكو ة ديم ام هراثآو

 لس : رن همقفلا| ىلع 2اد جون أت ءااغ نيدمم نب هللا د .ءينءعدوو لاسةؤ هيلامأ

 ىقدشنأو مم اينالا
 أقيقع اكوا وول اركر 3 ميلا از رب 0 و

 اقمفننأ اهركيرا تايمهو « ق ارفلا سوك انياءاورادأ

 7 : رك !تعصو قد : رغل ا اوح اصق# ىمدأ تيما .اولوق ٠

_ 0 
 قدرطلاهضراعم م-هريعو #َ اولوةأدغ ةادذمخا| 7007



 4 2 (هعم) 3

 0 د موهحوولخا كنك" انفو هللا

 .نوفحاو امون تدهصاو 5 ةريرق نوسعلاو انامز انذأ

 رشا مانا لكك ارقلا ظع اولا ىلع نيد < نيد غلاوبأ لاتو

 0 ظ مهضعبل دش امازيثك

 ف ٠ اهيدرتلار كت فبكت دهشو 7 انشساماننس هعابش تنكاول

 ٠ "'انومذ ثيذحلانمنأ تلعو »# اندم عومدلان مّنأتنقنأ

 « لاذلا فرح 1 ذمدقملا ن ادج نىنينرقلا ىذل نادنملا ناذهو

 | ةوعصص قونو 5 ةئاشلثو نيعبسو تسةنسلوالا عسررجش

 6 اذا هعترأو نيتسو سجنمن :سرخ : الا عبر رمشع س داس س هلا عولط

 اف ءأرو ىلاعت هللا هجر قاقدلا ىلع ىلأ هذهش تدق ةسردملاب نذدو روبأتدن

 ام هوانه امهرك ذتددح أف ىنادمعأ نت ةلاس راب ىهتملا هناك
 قث اذرم غافل ىلا نمىفاف - ناسف اذ ىوحلا لوط ناكررمج

 ١ ١ قرايةفطشك قدصت ل ىامأ افاصونم هتلن ئةزكاو

 ش آم م اانعو همولع ىف هانأ همشأ اريك اماما ميج رلادءرصتوأ دلو ناكو

 : 0 رطل صح: ىتح ىلانغاى أ تامر لا ماما سرد تاظاو

 -و ميظع لزم م5 هل ]صحو ظءو ساء اهم دقعو دادغن ىلا ل ضوف جرجخمت

 ه راتبا هساحم ىزاريشلا ق هءاوبأ جب فشلا

 ١ 0 :ةلدانحلا عم هل ىرحو خ و ظاب ابرو همماطتل !ةسردااىف ظ 3

 :ةعاج اوف لد هنمقىل ارعال 1 ىجبممن :اود ةرعاشاللسصعت هنآل داةدءال |مس

 و كمملام ات ريخلا غلب واهتكس ىتح كلما ماطت دالوأ دحأ تكرو نبقي لا

 ْ زوج ماو !قدازودت ءرضحا!5 ءاعدتس او هنلارتسف ناسي

 ّ طهياصأ هرمأ ءارشن ا براق نأ ىلا ظعول اوسردلا مزالاهل هؤامل ةروباسن
 ا 0 اةعجا اراهتةودد قون حج مل ةرادقم كنذك ماقأو هئاضعأف

 ظ ورم لادهشم اب نذدو وانت ناعم هع عم را ر ”ألاىداج نم

 |تبأرواريثك اسشتاناكلاو رعشلا نم ظفص ناكو ىلاءث هللا هجر وب
 ٍ اضدأ ليلا قىناعمدلا اه ذوتاس بالا هع .ماغ | ضون

 عزانمك.ةرهدلاو ع« عزان كلرجنلقلا

0 
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 0-5 ظ
 قرط ملعتس روباسن ىلامضص نأ ىأرلا نمىأرف 9 تنس ضيا افلا
 اذه ىلعرواسن رضق حجار ا ربقلا ىمح وءاغيتسالالوتيل ناسا ن

 فورعملا ىزووانسنلا عنب نسحلا ىلع فأني ثلا سا وروضج يتفنن مزع
 كلذنع مج رق: هجاق ىف عقو وديع مالك معبال# هتقو ماما ن اكو قاقدل

 ةراعلاهمفسرفتو هناء لبق او قاقدلا هلبقف ةدارالا قذ : رطٍكإسو مزع

 ركى أ نيدعركيبأسردىلاح رن ّر غنلعلاب لاغت ئالابهيأءراشأو هتييسي 3ع

 نبوي أاتسالا ىلاايفاتنعا مهتتولعت نم غر ةىتج هةفلا ىف عرشو ىموط

 ىنيارغنمالا|قدعسا ىأ ذاتنال اىل ادت ثلوصصالا ل نقتأ ىن> هيلعأر قف كرو
 نءدديالو عادلا, لصحتالا لا |ذهذاتسالا ل اقفاماب أ هسرد عجم دعق

 قرووهنم ب* مايالا كلت هزم هععسإم عبج هتبلغداعاف ةياكلاب طضل

 دعت فى افنصءعلاط:نأ كيفك ؛ لير سردييلاجاتتاممليلاقو همرك ند
 ب ,يأىداقلا' 5-3 :كص فرط من روق نما هقن رطوةّمق + رطني عج

 :رك هام زو قاقدلا لعوأساصرضمكاةمموهر القال تنل
 ف دصتلا فذحأو كب ايردخل اوةدهاجما كلم كلب لع ىفأ ةافود عددهم ءرأق

 د مع فريسيت :ااوايعس هناي رأو رشعة نسل .ةريبكلاريغتلا فص

 ع اىلا رخو هب . رطل ال اهر ىف ةلاسنرلا ف :بصو ريساغتلادوجا نموه

 ميم ايف نيمرحلا مامادلاو ىئز ولد وأ جيشلاذقف

 ةبسؤ رفلاىهلنن اكو راحت اوداذغببثي دحلا مهنم عممضريهاشملا ندع

 دقعو اهماماوهفربك 0 طولا سلا اماوءاضيبديح البلا لامعتسإ
 نسحاوبأ هك ذو امعنرأ و سد 2 رو عدس هذس بد د4 |ىقءالمال !سامعمسغ

 ج وقول هقج ىف لا قو هسلعمان :هلاىف غلاب ورصقلاة صوب اك ىف ةىزوعابلا ى

 قاب طلو رك دو باتل ه سلع قسدلر| طا رواوب اذلو هرب لت توصل !آ

 ةنامن ١ رأو نيعب هرأو نان سيئدادغ ىلا نع انيلظم دق لاقوهضرا 1

 فرعي ناكو ةراسثالا علم اطندولا نسج ةقثناكو هنعانتكو دا ديغبب ْتّدِح

 لابن عمرك ذو ىفاشلا بهذم ىلع ع ورغل او ىرعبسشإلا بهدم ىلع لوص”

 اند_ثن أي وارغ!ا ل_ضقلا نيد هللا دمعوبأ لاقو هضرات فىمراسةلارف أع
 2 1 هسفنلىريشقلانزاوهن مركلادب

 ل لخ 8



 ل 3 د ا 0 ا ااا 1 ا ياا م كا "4
 06 1 اس لا 00 - دابا ديال ري *

 مساسقل ١ وأ

 / ىرشقلا

 "سا ل
 2 ع 00 يه ادلوو 3 ا م

 .: 17 1 تقتل يملا دم [لعةساطللاة ردا هتف دادغد

 ! نال مران |نء عطقن اف لَ ءلاو عاطقنالا هما !برحو ةمفوصلا ىف قدر

 ءاجاعدو عجرم كلذ ق دهحلا لذي و ىلاعت هلل لعل ال اغتشالا ىلع و

 يتب رلاءةهللا ىلارثك قادت همدس 1 ةرك ذبو ظءي ناكو ىلاعت هللاىلا

 نحل اصل | نا أ ع ما لك دادغيىرغاا بنا| نم ظ ثلا ىلءعاطابر

 ّ ا ا ردو ناحأذ ةءاطتلاة سرداب نم ردا ىلان دن

 1 0 ا رفا نمر :هلاو عداسلا ق هن ةنالوتناكو هينمالت ىلع
/ 9 5-6 

 ظ وأ 1 ل ا نتعب رأو م مسدس بسر ىقاهنء فرو ةث اس -خو

 ا مدقلا تد.ةرايزا ماد ثلاىلا | راتخحم لصوملا م دقو هيأكف هرك دو ىلا امومل ادعس

 ' 00 ءاحا امنءولا قجايدامإ ةءامجو ناسعو تنفخ

 9 ئاسسللا ير ةردملا خاسفنالةرامزلا هل قفتلو قشمدىلا لصو :ةماشلا ىلا

 كلما مرك و ىلاخت هللا دون ضر 2 او
 1 ملا تح اددو © ن.دلارونلد اعلا

 ا دادخ ىلاداعو ظءولاى رماح أقع ةريس ذ ةذمقثمدن ماقأو هدروم

 ' ةيامسهتو نيتسو ثالث هذس ورح : الاىداجرثع عد ايرمصعلات هوةعجلا مونأهب

 5 ذاذك هئامر أ وني« ست ةذسا ريد" هدلومن اكو هطابز قدغل اةرك نؤدو

 أ قأيسو ىدروروسلار < ص ىنأ نيدلا ب داهم معوهو نيدل اب اهثهحأ نا

 'ةموهذلا !م1ادي »ثنو هلمهملا نمد علا مفي هب وك عو ىلا عت هللاام هجر هعما

 سو هلوهلا نعسلا ضب دروره وماتت نءةانثملاءابلا عفو اوولا ن و
 دءار ىهو هامه« لا داهرخ [ىنو هر امن |ءارلا نوكسو واولاو ءارلا تفو ءاهلا

 د 1 مقلا قارعنءناكذز دذد

 | بسح

 1 ىرشقل اذه نة هلط نيكل دبع ينزاوه نبي كلا كمع مساقلاوأ)«

 )ا «(ىفاشلاه.قفاا

 هب ]ورع ثااو تدالاو لودالاو ثددحلاو ريسفتلاو هقفلاقةمالع نأك

 ا : هرعلاَن مازةسا ةمح اتن مهلصأ ةقمقلاو ةعبرشلا نيب عج فوتدتل ا لعو

 ا هب رقد تناكو هاسص ىف ندالا أ ا أردو ربغودو وأ فوق ناسسارخ ارم دق يذل

 عمم
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 نمنيقي الثلث يسلا هلا قوق رات قسطا لاقو ةثاماثو نيمو
 ريمالا تاو ىلاسنلا لاول ءأهللاو ةئاملثو مستو نام نس نأ .ءش

 نيعست هنس فدا دغن هلودتدو عا نمهرود صدنع لوق» ىلاكم ل لضفلاانأ ْ
 تدب[ دوذمالا لواطتم نمل اىلاع اذيشءاغمسلاوج رغل اان اهيتبأ ١ انيولو
 ىوالا*ابا فب ءاغبلاو داو هفرظن مذا هتذقودد سجن مالا

 ه.بقلاعاو تةلوهوف لأ اهدعب و ههعملا نيغلا مث وو م :اًملاءاما اديدشتو ٠

 ىوذخل | ىنج نب هلا ىأ ط2 د>وو هيأ ا تناك ةذئلل ليقو هتحاضف نسحل

 ملعأ هللاو نيءاغب احلا ١

 ه.ةفلاىدادغبلاد#نيرهاطنيرهاقلا دءروصنمونأ ذاةسألا) +

 ء(بيدالا ىفاشا|ىلوصالا

 همف هلو هلانقتمناك هيناتا سل | ل _عاصوصمخ ةدب دع نونف ىف رهام ناك

 ةرثكز |«شاهلووتلاو ضئارفا ارافراعناكو ةلمك-تلا ناك اهتم ةعفانفيلاوق
 درو لاقروأس“ : ني رات قامسىف ىءيرافأ |لمعك#ا ن نءارفاغل اذيع ظفاحلا هر ذو

 بيشو در داوم ءلا لهأ ىلعه قف ادةورثد لاما ناكر راسا". اهن |

 انو :ؤرمهع هعس ىف سر دو نو“ :هلا ىف هنارقأ ىلءىراو مولعلا ىف فضوالامهلعب

 نر« هز أك قءالمإلا مدع سا>و ىنءار ةسالا ىدس|ىأ ىلع هقفتدق ناكو

 نزوكزور [اريصان لم راع اًورقف ةعال ا هما | فاتت ١ او نينس لماف لبق 2ع
 نيارفسا ديد عدن اسجل و نيرمشءو عست نس قوقوامهريغو ىريشقلا مالسالا ْ

 1 ىلاعت هللا مهجر قدا ى أ ذاتسالا ءذش بن اح ىلا نذذو

 روصنم وأ

 ىدادغتلا

 : ىدرورومملا نب دعس ْن هلل ادع هعبباو هب وعنيد#نهللادبع نيرهاقلا دبع بضل اوأ :

 روع نب ,مسباقل |نينج رلا درع نيذاعمن يع :لانةمقلءن مهاسقلا ني نمسا ا

 تب لاق# ىدرور هلا نيدما هايض تققلملا هنعمللا ىذ ريما ريف أنا ظ
 وهو هطخ نماسءد غلا ىبأ يش ا!سسن تاقنداد_هب راتفراصفلان ندلا ظ

 ني يحل ندم نهقادبع عساي وم ندع نهللاد رف رهاقلا دبع ١

 0 ىنأ ني دهم نب مساقلا نب نجرلا دبع نبرهضنلا نر مماقلا نب رضنلان ب ساقلا

 02 «(عصاووف اذكح هطنغ نآك اذار لاا فقرتا دصل ارك.

 ع



 ءافيسلا برغل اوأ ْ
 رغاشلا :

 :ء 5 كلا مدل

 د ذقسذقو كانه ةئيدملمآو ءانعلا ٠ نه ةعاجاهمحمجرت

 و وردا عاشلا و را د ند رصن نند>ا 7 رغا اونأ)

 «(ءاغسلاب

 : ءلععأت ا[ ف غلابو نيدصن لهأ نموهلاقو رهدأا ةعّب فى اهلاةرك ذ

 ظ 5 5 بارما ادأنم وه راداموهمطنو هلئاسر نم ةلجركذو

 ََ هرعش نموا هحرش
 ' ١ عرماالراجاس ريصلا ال ناك ذا 0 م-عّدون جوروذه ىقداساب

 | عمل قل عتيذاناالاف 00 دق
 | خاتما مكروب اهناظأ 5 اه ءاقملا خور هللاب ةغال

 اضأهلو
 ' تلتلااهانأر و مار غلاب فرعأ كنم كلا

 ميكاب فزازإ ىلع -.- ىو ترطح ني عييطتم وأو
 .اضأهلو

 نادم تزرطةحالملا علخ » نلت يداوم

 5 «راصنأ نمناقلا ناكتلقلا نه هتاف ملأ ىلع ترمدتتاال
 | ١ ةراؤأن مرونلا لالا ست « ةاامتاكف ههحو نداغ تلك

 أ 2 ةوزادفهتمّدءالكو_هلالاق + هنا ارش ىف باقلا أ اذاو

 0 ٠ هبف عدنأ دقو: دهشَنْلا هلو

 | دململافةلهأنيرظانلل « هلبرفاوح تفئاماكو
 5 دهنالا ناكم هلراب غل لعب دقو ىو رطم سسعتلا فرط

 نادج نب ةلودلا ف.سنر ةلودلا دعس هلو

 لدشو هدوج هروالو قرب__لاتادخ ىرولا قدأس#ت ثمغال
 1 ةايروا قس لوالام * هل ا ىلا 3

 5 رثك اوىدعسلاة ابن نيرصن أر عش ىنعملا اذهريظت قيسدقو
 نيةلودلا ف ي_فمدخدةناكو : ةا.ج هنف هدصاسقمو ةعروك دملايرغلا

 ٠ لاقةةسنامشلتجلا وف ونوويدالملا فل قثت هناؤو دعدو ةّدم نادج

 077 نيعسو
| 0 



 (هغ؟)

 5 وهو ةقرلا هناغ ىف تدب :دمصو نءءأو

 ىامهيلا توكشدق ناك * .ىبح قرد ة مين |ىرمو ]

 مغ كب :ابو دب ىلاعت هللا هجردا د: مدنا أو نتتلا م هتاؤؤ تناكو

 فاكرخ "الا فو فلأ امهندم نيد رانا

 هنقفل اى انوراد نبدجأ نب لدعم نيدج اولا دمع نءامما اونأ) +«

 «(ىفاثلا

 نيرف اغلا دبع نيسحلااءأ عمماالحثوالوصأو ايهم مبأ ىرضامالا سؤر نم
 هلع هّةفتو ىنور زاك-١|ناس نيد هللا درع ىأ نمنيق راقاع وى رافلاد ع

 هاما هل ناكودريغو ىادتلاَر هاط نيرهاز هس ”عاكدرو ىفاشلاثهذم ىلع

 هلمظءتلاريس كلا م المر زولا ناكو رايدلا كإت ىف ةرفاولاةمرملاو ميظعلا

 ءالضغلا قادر 506 لصدور ةماببانالا اراخ ىلا لحرهل_ضقلاكسأ

 ناتسريطل ع“ انىنب و ثيدحت |مهدو هزعقاعو ىزورمارصان ساير ضحو
 فن مواهعماح ىلمأو نا,م_طأمدقو اهب سردو ىرلا ىلا ل دنا ّةسردم

 ناتكحو ني. فاشل ابنتك لوطأ نموهو تهذملارحباهتهةد_هغملاث تكلا
 قفن-ءو نءؤملا ةءاح بات ؟و فاك اازن مو و ىفاسشلا مامالا صيصانم

 أب ءامال يفاشل ا يتكت ةرتحاول لو قب ناك هنا «-ذعلقنو فال اولوضالا ١

 أ تاقمط ىف اهفاحا فيون هللا ديعد_وبأ ى ةاقلاو رك ذو ىرطاخن م ظ

 ءايركز وبأ رك ذوه قفل اى مامارصعلةرك ا. ىفابورلاناحناوبأ لاف ةيعفاشلا
 هيدالد نإ #* ةقرفتمدالب قرثك قاحخنعثيدحلا ىوروهدانم نيو ْ

 ارآ نأ انغلد هانا ارهاطوأ اذ احنا لاف ةئ اس رأوةرنثع س < ةنس هلا ىذ ىذا
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 بحتلا نس ءالمالا نمءغارت دعب لتقو لمآ ةزيدع ىلءآىنابورلا نسال

 د اولاد مد نمر عمك ذو ىلاعت هللا هجر دم ام-نو نت :ناةنس مّرحخلا فنملا ىف .

 روك ذملان سام اانأ نأ ىنامعملا دعس وأ ظفاحم اور ىتلا تامفولا ف ورا نيا
 هلَدَق ةروك ذملا ةئسا !نم 0 :مرتش ع ىداحلا ةعمتا مولاهم اح لم"ايلتق
 نمةانمملا» ءاملا ذو واولانوكسو هارلا مذ ىنانورلاو + رعأهللاوةذسجاللا
 ناتسرط حار ةلدميصونارل -هنوفلالادهد واتح

 أواغاسناروانى 



 ةئامو نيعبسو س+ ةنسةرخ" الا ىداج ىف تامو

 0 دنباوإل# امتع انس + ىف ل متو عست م :سىقدلو ريغ لاقودا دغر

 ١ ثاارعاشا | تاق رلا س: نب هللا اد_بءاف لوق ىتلا ةريسكهمأؤ أ

 !ً 578 « هرعوت ف ىعو (ىرطلاةرثك ن «ةلداع) انوأ ىتااهندم_ك

 : ءاثلاب رغئأورغئأ دق لبق تتيناذاو هنانسأ تطقساذاروغثمو عفرغش ىصلا
 ا | 1 قاعي هللادأ ثنا هدخأو هدا اورك ذأ سوامهمف دي دشتلا عمءاتلاو

 3: رعاشلا كابن نسحلانب روص:هنيدعصلادبءمناقلاورأ)+ 22 مداقلاوأ
 3 *(رووخملا رعاتلا هك
 : قئاربواسأ هلو تادام ثالث ىف هناودد تبأرنيرثكملا ندا ءارعشلادحأ 2

 ىلعمدقاسإو هتزئاح اوازأو مهحدمو» ءاؤرلاقلودالملا ب احو ركل ان ىف
 هلوق نسقتساف كب اء نساانأ لاةفرءاشلا كي اءتنأ هل لاقد انعزبابتحاضلا
 ٠ هلوق» تب :زاحأو

 31 جاط ذاب تاور فس * قراز]ئاعثا !لوعمدسغاو

 ٠ 5 عمال عمان 75 نرقو أميصلا نم « بجاحتاق جدلا غب مالح الف

 5 عئارةعرمهلانىظ عم رام كت مي هذ :رطدئار رعدأاو اندتأملا

 عتاو رسسنلاو دربلا ىثاوح ق-ءار * سهادليلل او ءامهصلا هم ءزانف

 مقار ماهت بسملا تاريسع نمو 4# هطقز بسلا ياواعم

 ١ مقاربلااهتء قش ىراذعلا نويع « امن'اك انومبع تم اذاريدت
 1 عئادو لاحرلا ب نايلأدستع 550 انئءاك لوق- ءلا بص: دعم

 3 مثاذ ةبامصلا موتكمو نو-صم .« انرسو ناد ]دولا لظوأنتمف '

 ا ١ عجاوس !!نوصغلاف ار امأب تذالو 9 اطّقلا طرافهدرو نءالسنأىلا

 5 ا | يملا عادولا هنع قطن 2 هناسلومكي 8 اريسسأ ىلوذ

 0 ا
 ١ 0 لااهز ومان ىطاعك انامادملا ساكام زم ىيحاصاف
 م قرضءالاللانم هناعىثعأ « اهب رشم ده ىع دل
 13 ةففل اه ىف هيك هبف .ذ ىف ا كن  رغام سهلا نأ فالذد مارول



 كيبل . ع 0
 ضر-«ههنأ ىل ضرع #« ىلأ ن نكدو اقرشرازامو ا

 باك حاص فان نبل. *+ع“أر هاطا |ىأ نمد و هننب تن اكو ةريثكر امثأهأو ٍْ

 ةلاطالافو>الواو | هيث اوندىف ةدودوم ىهدئاصق فتاضراسم»ناونعلا

 وول ىلوالا ىداج نم نع_ةر تساعد رالامو:قونو 04 أخ ئتبتستالا

 مهاربا نب لع نسم اوبأ يهل هيلع ىلصو رمصةثاسمإ رأونيرثعو عبس

 كلل امهجر قدما ىف دنع نؤدو قدصأ ١ ىلهمقريسُتل |بحاص قوما :

 اهدعبو اهرسكوماللاديدشنو ةهعملا نيغلا عفو مملا مب « سامو. 03 .نيجألا

 0 ةلدهم نيس

 ' ندوةلادنع

: 
7 4 

1 
07 

1 
3 

1 

1 

: 
 ا 2
0 
0 
0 
 تا

3 

+2 
 د
: 
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 تلطملا دع نب سأل |نيهلل ادارع نم ىلغنيدودل اديعدوبأ) +

 *(ى عضاملا

 تئاخعه ف تناكهنأ دوةءاارو دبات ك قئزوملانءجرغلاونأ اطذاحما رك ذ ١

 قروسدملاو حافسلادلاو لعند وأ داوو ةئامو عب :رأةنس قدلوهنااهتم

 ةن_سقد_©ق وتو ة:سنو»د رأو عب رأدلوم لاق امهنيدفةرعجهلل نيس ةنس
 ةثامو نءاسمو ستة: قروك دما دعدلا دس قت هتاف ستعوا ش

 قَد وأعمنيدب زب جهنااهنءو « ةنسنوسجو عن : ةافولا ىف امهتدي ناك

 بسنل |قامهوةّنا امو نيسج ةئسسانل ارديمصل ادعج و ةردمأل نيسج هئس ٍْ

 ىع الا ىلع

 0 .مأ ننبرح نب رد ناس أ نبدي وأعم نبدي رينا ءاوس فانمدبعوىلا 1

 كمع نعد وداد نع فائمد.ءودي زر نيمف فانمددع نب سعت بع نبأ

 نس ناآمغا نب هللادا معنا ىلع ند ادمهدلا درع نال ةده قائمديعودعملا ظ

 اذيأا مهوروص:ملاو حاقسلا كردأ هنااومءو« فانمددعنب , مشأه نب ب بتاااالنع

 مهد معوهو ىداحلا كردأ م هأ معوهوروضنملا نب ىدهملا اردأ حهبخأ
 هذ ساءءاذه نئمؤملا هأان دش .رالاموت لاقو تام مانا قد قيس ءردأ

 ناولس نأ كلذوهعمعمعو نينمم ارب 3 مع معو نيزءؤااريمأ معو نينمؤملارمأ

 اهنمو « سارعلا رعدعصل | درعو ناسعل مع سا رعل أود .ثرأا معرف هج ىأن ب ا

 7 مذ #5 لفسأ نمةد> او ةمطق تناكورغي لواهيدلو ىتلا هنانسأب ت امهنأ

 2ثاو تسةئستحر ىدأو روك ذا دودل |رلمع نأ هك رات قربا ربحا



 ع

 أ : ة(ىخادنالا ىرسقلا س اغم ني دما ند جأ نيزي زعل | ديعد وأ ) + ىسقلادسلا نبأ

3 0 01 

 ةاوعأوهو قات هشوانكا نكت اطول اد رلا سنام ئدانغلا

 : هللاءاث نا نادول ادم قامعرك ةقاسولاملاد راهول ادع

 ماب 2 سن الءلقدد_:ءتدعقف طساوب هثوم ضرم ف ناكو لاق

 ا وهوزي زعلادصرصت نأتي دشن اذ
 1 قا ومل ادعب كل اخأ اذ 4 هعذ هو لح نمكظ احم عتم

 آل ىلا لا ةناس رس أ تدمرو كحل سحاوبأ ىل لاق

 | .٠ "1 لد وادل وير طفت رع ترص او هتعدوو تدبلا اذهجدثناو

 | 38 0 هارد ووك ذملا نسحماوبأ وت هلءللا كلت فو بلاغوأأ
 0 أوقد ةنابننيرصت انأ تعمم هللا دمع نب حاشو نيد ىلعوبأ لاقو باهولا دنع

 :أ نمل .رلاقف ن٠ تاقف نابلا ىلع قدق ى :رلهد قال اقام يحتك

 ظ 3 ل“ ”اقلا تنأ لاقف كَ تاعايجلاققاك كل

 3 داو ءادلاو نايالا تءوتت »* هريغب تامف.سل انت عمل نمو

 ش بابا لع قدراهتلارخ [ناك الق ىضذ مث تاقف كذع هبورأ لف من تاقف

 تاراتن كنج - احام تاقق نرغأ | نمت هرهاك ها مز رلاقذنهتاقذ

 1 ١ لئاقلا
 )0 ااوءادلاوباسالا تءوتتا ٠ هربغي تام فيسلاب تكمل نءو

 ٠ يرقملاو قرشملا ىلا ل سو فيكح ,عو مذ تلقف كذع هيورأ لاقف مث تاو

 ١ نكسو سل دنالا نملحرامهقهملا اراشمةبب رعلاو ةغالان ْإبعلا لهأ نءناك
 || باص ب رلانسحما نيدعاصءالعل اىنأ ىلعسدالا أر ةواوهئطوتساو ردم

 ظ 1 ْ فو بوقعي أ ى إءو داصلافرحف هك ذقءسلقو صوصغ اتاك

 / ظ وق كلذ نة نحر عش هلوداف أو دا ةتساؤدادغب لت دورص#ىيريجفلا بوقعي

 ! ذأ ضرمديى-3 نكحفاو « ةلءالب نوفمما ضد رع
 0 ْ ضدمغتاهعومدلا ض.ة. « ىتاقم ىلع داهسلاداعأ

1 

| 



 م
 هثافك ا!نمن ٠ سل او أع ريخم + هناعسأنمقريلاو السهم

 هناك ذ نض»ن ناريثلا ناكول + اهّرِدن مك. نارينلات ناك ام.

 هئاواؤرم تفكك اذاالا +٠ هفاطغأ ىف ظاحتألا قاعثال
 هثارسانهفرطلا نوكبي ىح اهلكن اهنا فرطلا لمكال

 مسهل :ظأامو عادبالا ةباغ ىف ل هتف ًِى أاوةّرغلا ةغص ىف هل عقو ىذلا ىندملا اذهوبأ

 هلوةاهتاسأة لج نمةلن وط ةممالةدصةاض. أ ةلودلا فيس هلو هم !
 لكلا لعىنثأ قركن 0 اهب ترد ىت-> !هللانىلت دخن دق

 لفتال_ةالوأ ةءغراس:! قاحتاف ا اذعأىف ىغرتتنك نا
 لمأ الب اسندلا بم| دك نأ 5 هلأ س ىل ءكوؤح قمل ا

 لوالاتدما ا ىنعأىب ا ماسملا هيف ىتءللا اًذهو
 ءاديالا الوا_مهذيدوعلا ال 5 ةشحو كترد هذا تدر عي هثىنأ ا

 ا
ِ 
1 

 ءاضنلا نوعلا اعلان انشسدام 1 تدوم نو درب دايز تاتا ز

 ءاقل نوكسالثأ فوعم 4 ىكاىدح دوا ى_ةعطقو

 هافدوهو حار ردو يب هعمطق ىهو سانا | ىف ن دغةلص

 هللا دبع نببلطملا دعم 1 ذمالقملا ىعاز رم ىلع نبلغ دهإوق اضم أ» اننا

 تاسالاهذهان رك ذدقو (انامز تيقس باطع ىنءز] رمدمزب» كاع ازماكلامن
 0 حا ابهتداعاىلاةجاسالق لسعة رتل

 ةلدج نب ىلع هب بةكو هدف يرمي نم مهنمو هبفرتس نم مهنخ هلاعتساترثك أو ٍ

 تايبأاق ىلعل فاد ىأ ىلا ىلاعت هللاءاشناءرك ذة الا لوكا فورعملا
 49 : ىءللاءالعل اى ألوقفطاأ امواهترك ذل ةلاطالا فو. الولواهتبأو

 را اال ريسوبذلا» « مةيزراس الام عومتتاو |
 دون أكو ربك ناويد هلو دج هرعش مظح:و روك مارمسن ىأ رك ذىلاانة>ر ١

 ىأب ضو افما هني ىرحو د_.علانيد<#لضفلاانأ حدتماو ىرلاىلالصو
 نير عشعو عبس ة نسف هتدال» تناكو # ىلاعت هلل اءام ناد: جرب قاهر ظ

 ةنامه راو نسج هس لا وش كل سعد || عولطدعب دحالا موب قوتو د هن هنامألو /

 ىلع هللا هجر قرشا | بناحلا نمنار زيا ةريتمقرهظلا لق نف دو دأ دبي
 ةئلئماءانلا مضيريعشو « ةتاننبابيطحلاًد جف مق اكنونلا مضياةنابنو «
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 ىذعسأا هن من نبأ :

 رعاُشلا ١

 ظ 55 0 را ”الا لهأ نءوهريغو
 ل 5 :اورظنلاو ىوتفال عما ا ىف ةقلحهلو عسب رلا ةعمطق نم فاحت

 | | ان وو مالا 2 َ هلورشكق قاهر عفن اودادغ س ردستلا

 2 اراملوق قنا ارغالادماسوبأ يشل ناكو لازتعالاب موتي ناكو هلغةناتم

 ]| قرادلاد نبا نسحلا هقالء ب نعثيدحلاذأو كر ادلانمهتفأ ادحأ
 فهذم قال ىلءىتفأ اسر واومف تغب مئالب وطركسفت هلّدسم هتءاحاذا ناكو

 عقلَو اوقمف كلذ هل لاقيف امسمنءهللا ىذر ةقمت- ىأو ىفاشلا ننمامالا

 ندحالاو اذكواذكم ءبتانو هيلع دلما لس دقلا لوسو نع نالقن 7

 ْ : : ثالثة مما موهداد مس وتو * نيفامالا لوقر طخالا ن مىلوأ ثي دكا

 هللاهجر ةثنس نوهاسسو كدت نع ةئانئلثو نيعسو سجن ةن-لاوتش ن متلختلمل

 | :ةر كرادلاو 5 انيمأ ةقث ناكو مصأ لوالاو ةدعقلا ىذ ىف قون هنا ل٠ وو ىلاعت

 ! لااله قاعلا !لاقف اك افدعو ة>وتفءءارفلالا دو ةلمهلا لادلا

 نبوسملا زي زعل اد.عوفلاقو ناهمدأ ىرقن ءةمرقا نأ ىتظو كرادىلا

 ظ . باوصلايلعأ هللاو كرادل دجأ

 01 1 "ند [ننيدجأ نيد نوع نبرب ءرعل اد ,عرصنونأ)

 005 / ١ وهف نيدع+ نب حار ني حاز ر نيورع نبدأ اح نيرطم نبجبأ احم انما
 000١| 1+ ىومتلارع نم يت نيانانمدي زنيده + نيبعك َنيةعد ربا:

 ّآ ال «(فورعم بسنلاةدقيو ىدعسلا

 5 هوذالملا فاط ىنءملا ةدوجو كلا نسح نمد مدجا دمكعار ءاشثناك

 ا ديادقلا اررغنا دج ن.ةلودلا فم-سىف هلو ءاسؤرلاو ءارزولاو كلولملا

 ا هنلا بتكفالخرغأ هدأ انرف ءاطعأ دق ناكو كيادملا
 701 هتارنمهؤووروهقاخ نم 4 هقالعأىذلا كللااجأا

 10 ةئانهس هضرأ دعم يداه 5 هّددهأ ىذلا فرطلا انءاج دو

 ٠ 8 ةميتاول دعى رفا تدار هتةعفأت دس وأ ةنالوأ

 ظ ٠ ةتامنمةرسطق جان دما ءام 3 لس ريغ ىلع هنمل تف

 و + هئانثخأ فض اذن هنم صتقان# هطنيج حاصلا م طااع اك

 الهوم



0619) 
 دودلاو ضرالا تاثناهمف ثمعد # ةعدومهف أظع لانه تلاق

 دودمربقلا ف نمةرابز ىذه « ةرئازكتءاحدقحورااهذ-هو
 ' نادغ .رةهسإو هتماهدلو فا تان الاهذهناليقوابفهلو

 رفعالا نارتلاب كهحوترتسو + رفقملا هارعلاب كمذبن ىلا

 ريصأ ل مأ تربص كنه تعجرو #* قادر 95 كاذبا

 ىهوانا» أه فعنسواضبأ قفءاوويناكمالغق راجامبتلانأ كرو

 رسب ل اصلا تادمأ تن'الف « هردخ,نامزلامرتنافيسان

 ا
: 

0 

 لأ داو غلاهلو اشم له يي ةما اركج ىلءهاوه اتق - 

 6 رداجخن ه4 رو ىبلمل د هج د نمد رس انأرك

 هرب قىتاقم رص نزدحاو +« ُ اننسحاك أش هبقد-4ع ِ

 هريسق ف أ ىكحر هنم ىلا 0 هدعب اذامتءملا ىردن ناكول را

 ْ هردصنمهبلق جرخ داكي و . « هسفناهتمضيقتداكت صصغ
 7 مالقلات أ تاليف :

 0 هردغنمءردصنمذناذام « هلابتان نحنا كيدعوان 0
 ١ هر-عقف هلدد الترا « هدعيرعو ىوجىذلا ل3 ٠

 !ٍ ىنعم لك هلوهرعشنم ةء1ولقلا لادتءاب اك قطب ارخما كو أرك ذ دوو
 3 ءاسلا تفو ةدعلا نيغلا نوكسو ءارلا فب نا ءعرو نام ةيروسعا '

 1 دمع ىدهملا ةجرتىف ةملل* ىلع مالكا مق: دق و نوفلالادع وةدحوملا

 1 ةروهشم ةنيدم صجوهللإ

 8 هلا اقل ىكرادلازب علاج ندمت نتا درع نري زعل ادع ساقل اوأ )+

 1 00 5 (ىفاشلا همقفلا

 لزنة.عفاشلاءاهقفراكن م مساغل اوبأ ناكو هتقو ف ناومصأ ث دم وون ناك ٠
 دادغب ىلا لق 5 ني:_ساهبهقفلا سردوّن امل نيسجو نال ة:بروأاسن ]

 وأهيشا | هرتفت هم .اءو ىزورملا قدما ىأ نع هتفغلاذخأو هتافو نيح لا اينكسو ْ

 دادغ حو ةّماع هنعذخأو ناب يزرلا نب نسل أ تومدعل ني ارفسالا د هاح '



0 5 
 :ناةيتنحو نموأ سهثأ|نمع هف هفك قرت س اكل داك اقف
 ٍ اهزامحارلاانءادقأ ن مذ أف « اهحورعتعتت اكيد 8
 43 م طانايسخ ند افوالت + امغاكىظ ا نه هدروم

 نايغر نهللاد عني سح نأ ءار زوارات ناك قىراسهما دو

 ءاط ءالا دقي ناكو روصنملا ةفما#لا مارأ فامناكناكب سنا اذهقروك ذملا

 هدلو نمرعاشلا ما كيدنأو ةئامو نعي رأو تالثةنسيفادوجوم ناكو

 ب نيبينح ىلوههنأو مالبلاةنيدعناسغ در نبأ ردي ميس هم و

 | نيفص ةءةو ق هعم هود ب هواعم صاوحن نم ناك ةلبسمنيسدمحو تاق َى :نهقلا

 | ١ فلافل المت شعب قاد سرستيواهنزالازقتسا الو لاه كك ران ١

 م 'ءاطربغ ىف كلريتسم نر بدنحاب هللاقف جراخوهوامبنءةللا ىذر ىلعنبا

 ا تءواطدقلو هللاو لب نسما لانقفالف كس ىاامأ سسح لاقل
 كيد 3 لو ةلامثد كب ماق نئلف هاوه تءراسو ءاسند ىلع ةدواغم

 ووخ وى اه هلا لاناك نكت لوقلاتنسحأ مفلح ًأسأذا كتاف كتمد
 ثار ليالك ىلاعت لاق كنكتلو ايسر آواحناصال عاوطل: مهم ون ذءاوفرتعا
 | ةب واعمدالو نجنرلادبعوأ انها ةناكو يكل ارا يبون

 تاكو 00 ةنسنيسج غلام او د نس راوزشلا نامت اخ هن ءةيمرأ

 ]عمدت اهتقخ في سو مالا سيئاقانداعأما اوم ةب راج نحملا كددل

 |( ش هلرق كلذ نةارعف ل لزهتلا نفرثك كلذ

 ْ 1 بثوب قارارفانل ىو 9 ابملع ماتا علطةنعاطان

 | ١ اب فك نم نك ئوملا ئوز ي اناطلو ىرثلااهمذ نمور
 1 اهسدحت ىلع ىرخت ىمادمو 5 اهحاشو لات نم قمس تنكم

 2 اهلعت نم ىلع زعأ ئث « اصحلا ئطوامو ارلعت قحوذ
 | ٠ اهلعرابتلا طقساذاىأ ٠« نكحأمل ىنال اهتلتقناكام
 ْ 1 0 رظن نمتفناو + اهحىاوسىلع تاخنكل

 ( اهمذ هلو
 ا داما ار مثلا تلظف  تريتامدعب ىثا اا
 ٍ 1 لةسرقلا قرار انتكف 5 انلكفذت ىعورو تاقو



 : 0 2 : د ل ل ا سل و ا ننال نحل

5 

 نما كءد هلل| لمع نناسدنح نب مال أ ادع نب نأ. غر ن مال |اع دحوأ)< ١ ١

 نحلا كيد تقلا ىاكب ! 86 نيدانداب نا.غر نا

 دن ىلعهدادجأ نم نموس أ نملوأ ميآو ضي ضع هاو راسا ودع

 لضف مفاملوقب و برعلا ىلءر ذب ناكو ايراد أ ىر وغلا ةلئسم نأ تدبد

 لغبرألو ماش |قراف.ملو ةسايعلا ةلودلاءارعش ن هوهواوطسأ كأن: اسأ |: اف
 5 ست عسشتب ناكو دحالاب ّد_صتمالوو رع اعمنم ريغىل|الو قار ءلاملا

 ففضقلا قءافك اهامرا خان اماناكو هنعاشأ ذر نمسا ثار هلو | ةسسد

 كلااد. .عن.د © نس هلل ادع ثد>و ةدوحل ا ةداغ قف هرعشو هثرو الافالتهووال او

 ارشد دل اف ندعاورام لانة نما كيو دن ماسلاب تنك كاسل
 هاينز نمزا شك مسا دمك ا مسرد ءالا لمص تك نين نمل كيدجب رعأذ 4
 لاسقف هنعهتل أ ب رخاملف كلوق ىلع هي نعتساوا ذهبى سكتت ىتفام لاقو هلا
 سوأ نا اوراس :كب ئىاط نم هنأ ١ ذر مساج لهأ نم قفاذه

 ول ثان نأىلاز 2 كيد تقل اردعو لاقعطو ةكرق هلو ءاك ذو بدأ هسيف و

 نيءمسواعضب ساعو هتامو نمت ءوقىدحأ هز سنا كلب ددلومو #* هانرو ما ١

 زاتجا|ناو نينشثامو نثالثو تسوأ لش + ةنس لكوتملامانأ ف فوتو #*ُ ةيس

 ىدسأف هلوص و4 اكد ادع“ ب بدصخلاحا دّدمالرمه٠ادصأت صمخب س ارذوأ

 وجور اديك عازر ناد ويك رتل ريمان ىب اوف ىنالرهلظ, نأ فوت هن

 هدصةمفرعف انيهوهسل ةيزاسملا تلاقذ هماع نذأتساو باسل !قرنطف#
 كلوق. قارعا الهأ تنةةدقف جرحا هلىل واف لاقو

 اهرادأف وع طاف وات لي“ اغا لطفك ةيووس 1 |
 ةلجنمتدنلا ايد و هفاضأو هن عّجاو هسمل بز كلذّنلا كيد عساف

 ىهو تايب
 ه راكش .اقومغلا تالا لصو 5 اهراجوادفلود-_«هريغارب .

 اهزانناظمفملاف اخ توك فاذا 5 ةهظع لكر زولا مظعنملنو

 اهراقعو اهرجالا قستالو. «رغاصريغارساكث مح انتنأمقو ١



 5500 00 را ا اا ال1 "ا د بكا ديا دو اما ةايوا#
 5 : 25 ل ا 0 ا ذا هب 5

 ١

 قرعلا مئاهوأ ظ

 ١ 37 ةيئؤالا دودو ند را

 1 8 بخ اكدبذ مالكل دوت 4 ءلع فواز طوال ا ودعوا

 ل حرئاط مسا, نوندمبقلو هتجرت تمدقت :دووهف:داملك ىفددحوهو
 ” ندهن رعلاوبأ كلذرك ذهثاكذو هنهذزة ذك انوندمهنوعل نرخملانهذلا

 «١ لعأهللاو ءادعلانمةمقب رفاننأاكن متاقيط باك ىفىناوربقلا مَن يدجأ

 | ةبلقستر , ءزح ىلا شدج ىف بلغالا ننمللاةدانز هلسرأ هناف تارفغاانيدسأامأو

00 
 ”ماقؤاج أةريزحلا نع « مولد ةنيدع نذدو نيتثأمو ةرمشع الث ع

 1 | رات نوناهرل ادم نيم مل ادع ىلع أ نيمالسلا دمع مش ةاهوبأ)«

 110 1 وب

 عا «( اعل |نياملاعلا

 8 0ااك دسك لازتءالا تهذم ىلع تالاقما مو ةلزتعملار اكن مهوبأوود نأك
 4 . ير الايتام ناكو ىلعانأ ىعم دل وه ناكوامهداةتعاوام_مهاذع ةنووشم
 ا هلأت متاع عف :روهمرك ”اناماعهنظف داعب بح اصلا ىلءامون لخدف أ 3

 ” تقدص ب حاصل اهل لاقف ملا فص قرعأألو فرع اللا لسع
 4 5 كد مشاهىأ ةدالو ناكو «يرخ ”الافصخلاب مدع كارأ نأالا ىدلوان

 اشم تدل ةرشع قت الءاعر :.رالا مونىونو # نب ئامو نيدد 1

 تتاحمانم ناتسل ارباقمف نفدود ادغيةيافلت "و نيرشعو ىدحأ ةئس
 1 كة ذاب ور رون كونا ديدن دعك, وأ فن ب اكاذفد قرشا

 أ الرا متفو يللا نوكسو ةلمملاءاحلا مذ نارجو * ىلاعت هللاءاش ناهدلو

 « نوفلالادبعبو ةدحوملاءانلا ءلاوةزمسملا خفي نانأو « نوفلالادع و
 رك نه هد رق ارقيلاةتنلا مد ةدوملاءامل ادي دشتو منا من ىءأم ءىلاو

 لاقو ناستالا بك قة نايفبلا داناذكم اعلا نم ةعاجاوتمج رسورخل ١

 ىاوفنمتاراسعو ىرق تاذدلب وةروك اهنا كرتشملا هءاك ف ىومناتوق ان
 لع ءأ هللاؤدادغن زوح

 0 و»



 (ةع؟) ظ

 مامالا بهذ مكه ودملا ب اك ف: :بصوب رغلانل وعملا هلو ةىلعو ناوريدقلاب ْ

 ناكوناورب_ةلا لهأ دمتهب ابماعو مساقلا نبا نءاهذ أو هنع هلل |اىذر كلام

 هعودرد»ب ,ىل املاهيقفلا اتا ارفلاندسأ“ ُ ودها فءدصتىف ىعب رشنملوأ)

 قاد ءاحو ارخءهياحأف مماقتلا نيااهنع لأس هما دارت ةلانم.

 نءاىل |نونعسامبل>رمت ب «كسالا ىعس ت تناكون مي ْ

 اع جرو لثاسم اهمؤ حلصأو هيلع اهضرعف ةثامو نين اونا ةنسف مماقلا 0
 نيدسأ هعجام ىلع فيلأت || ىف ه ىههو ةئامو نيعستو ىدحاةئس ف ناورمقلا ىلا ا

 مجارتل اةهءرعالو لثاسسملا ةمترعربغ ف مناصتلا سئرت ىلغ هبول والوأتار غلا

 0 :ءاو ر نمراث“ .الاباهلث ادم ضعبل عتحاواه رثك | نلمس بترفا

 اذهرك ذروك كلا لمعلا اذه نونم اوف مد ملهمقب : أهم تع ءقب و هررعو ذو ْ

 لابج جلا نأ ةيكسلالاءاوقفلا ضعب ىلرك ذوو هريغو ضايع ىضاقلا هلك
 دعت هرك ذة اكول كلا تفارسجالا ناي نيرو متلاجل

 ىللاملاهءقفلا ثارغلا ني دل ادسأ نال اق نا معهمعاو ىلاعت هللاءاش نا اذه

 : ةدوسم تن اكو ةنودملا هن ءذمأو مساَقلا نبا ىلعأ رةورمدمىلا فرغملا ن رهءأح ٠

 لحرف رد أوم هياعلخيف اهل قنبله اينو تصمم ارضع هذالب ىلااهيداعو ٠ ا

 ىلا اهبل جرف مساقلا ني | اهرّرِجدق ةودزيدملا هن طن مساقلا نبا ىلا نون

 هبتذس لو اقيهمف لوقب تا ارقلا نيد _أ ىلا مس الا نبا ناكه دن ىلعو فرخملا:

 فالي ء+الاهم .فمقي ىذلاو تيثي ناتطمنلا هيلع قفى نوذهمةطسس. و

١ 

 ايف ةهمسلا ىفهذوقتا ارفلا نبا خيم نم ىعبي و نرنحم هممت ىلاعوحرلاف 4 ٠

 ناد ا فلان هيلسعلا ىلعمزعم ءاقلا بانك ىلعتارغلان باف قو: ١ ٍ؛

 هنذحأدق تنأنوكتوكد يل لطبو لصالاو#نرنص-باكراصاذه تاق 1

 حفنتال مهلل |لاقربخا مساقلا نما غل. الف مساقتلا نب اتاك لمب ! لذ نوح” نع

 باك ىلءورو جفن" اوفو كلذأ سانا رديه هبا الوتارفلاناناذحأ'
 دحال لص لامةدمالتلاو ناعصالا نم هل ل صحو نا اورمقل ازهأ لج ن نون

 هتدالو تناكو « برغم اب هلعو كلام تهد مرشتثا هنعو هلدمكلام ب اذصأ نع
 نول عستل ءاثثالثلا مون ىف فوتو #* ةنامونيتسةنس ناضمر 2 نا

 ةلمهملا بسلا فينو ءيخدو + ىلاعت هللا هجر نيةثامو نبعب رأ نسف نمأ| ا



 نون

 هيج اح تايزرملا نبل هس نيرصت نأ ىلابتكو

 ظ دل

 7 32 ار تام ع هنمح داؤفلا بح ه_تئذقا

 عب قربلاو هلت نانشلادرب * عسضمرغ تعطق مث ثءاذخو

 _ رص ل مالا انالودم ميدي يب رصعلا اذى لعلا سعش تيجاح

 1 رطق لكو رادام كحوةف « ردمزكح ل هال ة--احام

 3 000« رصحلاذيعبالا ىرتتسل <

 ْ هاوج ميلا لكم

 رزتربغزملا ه-طحو + رزح ريسغل تاذآ رأت

 رزيلا نهد تدنعىذأانأ * ىرزح ناكوت اقامت رح ْ

 1 « رزأو:قدوذهرص»» «
 اهنا 0٠20| لهو رمل قهأ نداص فرحا ةمتت فللازلا نمو

 ظ 000 نب ةللارصت :حوتغل اوأ لوقب ارو اهعجأو

 م ىلاعت هللاءاش ناو و دقأسو روهشملا

 4 دل ..ههتمل |تيع» ءكادلخ مهدعب تشاعواونأم

 5 ها|هنءباغ نمو ةءاربلارسوةغال_لاره#و ةغالا هقف نائكاضأ هلو

 ' ءبتأو مهلئاسرو سانتاار اه. اهعف عد دجريثك ىدو كانحولا سومو
 0 وو 1 ةرتكراعشأ هلو هعالطا رك ىلءةلالداهنقو مه اوحأو
 اتت هللا هجرت :اياسزأونيزشعو ما هنسسقوتو * هالو نع-سج

 :دعب وةروسكم مال ف االادعب وةلمهملا نيعلاوتئلملاءالا تى ىنلاغتلاو <

 هنالك ةملفاهلعو باعت دواجةطاي ىلا ةم_سنلا هذهةد>ومءان

 ءاّرو

 ادمعبن مالسلا د عدبعسوبأ )ع
 ظ نوذم بقاملا ىنونتل

 8 «(ىكلاملاهيقفلا

 ظ هيلا زخم الا قدساب اي دكا - نسدقت

 ءاضق ةلاىلوو مساسقلا نبا ىلعانأر و اكلاماكردأ ارقسغلا هللا عك لوشن ناكو

 4 ناوريقلا



 ) 1 نزف
 باوصا |. لعأ هللاو ريع نين امو ةريثع ىف ةنسرخ" الاعب درب ندعم

 ميلا عنب ىرفأعملاو # هاعم لكلا مد ةددق ىرعد#او د ىلهذهنالاقو ِ

 رغعب نب رقاعما ىلا ةيسنلا هذه ءار م ةروسكم ءاففلالا دعب وةلمهملانيعلا ٍ

 س6 ممم اعرثكرم هم همل !سيش ريتك لبق

 : بحاصولاعتل ١ 5 (ى . رونا سدتل الامثل | ليه عسا نيد هن نيكللا | ددعروصأ وأ

 ىعارد_:ةوىف ناكه قح ىف ةربسخ ذل بحاص ماس نبا ل :
 . دعما عماحو لعل | تاعلت

 هرك ذراس هنارق يحب نيفندملا ماماوهنامز ىف نيفلؤ لا سأر مظنلاورثنلا تاتش
 نىراغملاو قراشما قهنب واود تءلطو لد الا طاناآ هلا تد رمضو لكل اريسس

 عماجو امو اررثك أوعل !اطروسأو عضاوم يفاقم اوت بهاي .خلافمهنلا عوا ئ
 نمأف 2 امن اهةوق- قونوأ فصوو ةيابفوعس بأول 1

 ىلاكيلالضفلا ىأرممالا ىلهبتكامكلذ نمل ن ءاشدنو أفلا ا

 عمت مل ىرولاىف كريغلادبا « ةدج تازهعرئافملاف كل
 محال افا نيازي ولارعش هراسثةغالسلا ف رد نار ْ

 عفرالا ]لاو ذةل منيا خش ع ا عنزي ل 1

 : ريع 5 #* وارد نلاكواردملاكوا رونلاك
 عةدمرقف دس. مركلا ىفاو 5 ىنغناك كل ةرقف نم يكفاركست 0

 حرمدمو ع-صرم نيب نس اق * ارضان هلرعشرو قتفت اذاو
 ٠ عديمد عاشت اءعم تيا نمار فا تضرو مالك! !ناسرذ تارا...

 عرمملاع-هبرلا راث ”اىرزت « اعئادب نامزلاصفىف تُيقوع.|

 رمش

 ارمهات ىف قوُشران تنيسآو 5 ىلا دعوت وي عا ٍ

 و كارذا لودر ى» ءعتلرق « قمر ىلء ىف“ هل.حدحأ لو

 هحو دمهيلاءاذهأ سرف اا

 عبرالا حابرلاب هولهثأدق « اءاكداوملا فرطلابهاوان ٠.١
 عفوملا فدطالاكلئانفصوىف +« ىرطاخالاه:معرسا ْئسال

 لالا وسلا هردهم لال 75 همارك | ف تفصن | قئاولو

 ل لب



 مأ ._ثه ندا

 ةريسل|بحاص

 5 ّ لاول تح 5 1

 ّ 6-0-5 نسمح ةمااعل |ىنأ ساو ف دشن أ وىناشلا ةيلاعلاونأ ىنثّدحو لاق
 | اف اهداانل تعادقل قفا 5 تءؤذاضرالا تابث ردردال

 / ١ افلتك ذلك شالو هم سانلا » ىرت تداذاسندلا فكل ادام شع
 الاننالا اخت اك ناضتلا نم ىعمالاو « هنقامهفالتخا نمتستف لاق

 | تاكودو دم اوررصقم لا باكو ةزملا ناكوءاونالا باكو سا تح الا باكو
 | قا ناتكو حادقلاو رسملا باتكوباؤنالا باكو تافصل باو قرقلا
 ابانكو ةنسدغالا ناتكحوءاثلا 3 نبال ناكووتلا د اه را
 لالا ناتكو ةاداش الا اكو لآ ةمالا نات 79 لست أولت ناتكك شوا
 0 ناتكورداوتلا ناكر نرعلاو ا اغللا ناتكو السل !ناتكو
 تادك و قاقتشالا ناتكو نرعلاذ تينت لاديالاو تقلا باتكو مالكا

 تالا تانكي ةلغلا نانكو زا ارالا ناتكورداصلا ناتكو رعُسل |ىأاعم

 رداون تاتكحو كينحتا تت : رغد أةكوهأت «مىل او هلظفل قفتاامهتانكو

 7 ْ ٍ كلدرعغو تار ءالا

 مى ”رفاءملاى :ريجمأن وبأن ماش نيكل اديعدوأ) 5

 لص هللا لور ةريسح رش فننالا ضورلا ناتكى هنع ىلرهسا !مساقل اوبأ لاق

 نموهوو ذأ او بسنل [لعق مقتملعلا لمح روهثمهنا ود لع هللا

 7 واح رش ناتكراهك وا ةورج تأ :أ قناتك هلو هرصملان ا

 ظ 1 نينثاموةرمث-ثالث ةنسرصع قونو « ىلرك ذاهف بي رغلا نمزيسل اراعشأ ىف

 هللا ىلا سهلا لو سر ةربس عج ىذلاوه ماش هنبا اددو تاقىلاعت هللا هجر

 ْ ليؤبلااهرشواهصخو اهبذهو قدصسا نالريسل او ىزاغملا نم إو هيلع
 | لا ةوماشخن ارسم ةفوربملاسانلاىدباةدوطولا موروك ذملا
 ظ ىذا اهةمراتاف هرك ذ مد ةملا صم راس حاص ستوب نىدجأ نبنجرلا دمع
 1 ل اليل ةريشعالثل قوتروك ذملا كلملا دبع نارمدم ىلع نيمداقلا ءابرغال هلج

 7” تع



 ظ م

 ل ىلا ترظذف 1 ىب ا ىلع تضرع هنأ 1 0 ا ظ

 باش ١ ىلع لاقمثد دحلان ىناث د ى د ثتالذام نق ملف نهدلاب ةكدواهماك أوين :

 0 . ةل- اهتم ىناسكسف ةرهاظا فران الا كان ىلا انر ظنذاري أن ناىلسا
 د.شرأ ااهمنأ 7 ىلا نار عسي هوب هلوقيفانامح|ارمذ جيخاسعر ىجعمالا

 عدبو ثيغاربل |ىتةيف هرأبث ىلشي نارعالا ضعت تأر لاق هع ىكجو ١
 ةلاحرلا ىلع فطعأ خناسرفل الت وأ لاقف اذه عنصت لوفارعأا ا'تاقفلمقلا

 هنعهللا ىضر بلاط ىأ نب ىلعهماوتأف ناوفس ' قرم عهمأ نب ىلع دج ناكوا
 رعأف هدمع كلذيهماءدومشف لقرار نسا هنأ دش نع ىؤمج لاق

 ناسا لاقف هدب :رنمهتعطقالا نيئمْؤملارممأ اب هل ل.قف هعجاش أ نم عطقف 4

 ةرمصملا فسوب نجاحنا مدق ال لك أب اننا بصب فك كوت فمك هللا

 لافتا :جمق | .اع ىف ايعمف ىناقع ىوبأ َناريمالا اهسأ لاقف معصأ نب لعهاتأ

 نين اد مون لك ىف كل تد , رحأو هأحر الا كوس ءاو دق هي تاسونامن سحأ 1

 ةدالو تناكو # دب نم ىلعءاقبأ ام ّنءطقال امس دعت نيل هلل ود اسيا

 ةرسوء تس ةنسرفص ققوو « ةبامو نب رمثعو ثالث لمقو نيدقث ا ةنس ىيعدال ١

 ىلاعث هللا هجرورع لءةوةرمدبلاب ند امو مع عسس ليقو ةرمثع عد رأ لءقوا
 هنأ دلومو ةنسنيت امواتنا شاع ىعمالا نأ ىنغاد ركب ونأ تيطخملا اقوا
 ىلاعت هللا هجر هتأفو حيرات ىلع فو ألو ةرسهلا نيناسو نالث ة نسبيا 75
 ءاراهرلعب واهتدت نمةانُمملاءاءلا نوكسو ءارلا رف وفاقلا مذيب رقو ! ش

 ا هند 4 مصاع هم« | قاريسأا لب .«.وأو ىنانررم الا هإ بةلوهو ةدحوم

 ءالعلا قو ميلا مكن رهظمو * عهدا هذج ىلا ءسل ىدحالاو هبقل 4. لع باءو

 نيعلا نوكسو ةرمشا خفي امعأو #* ءاراهدعد واهرمكو ءافاديدُستو عأ|

 ءاملاب ىهوأ ملع مزاكدلا مّدِقُتدق هل هابو ءاهتك ن موانملاء أن لا قفو ةلمسهلا

 واولاوءاغلاو هل هما ني_بل | مف ناوغسو < ماللا جفوءاسفارعس و درا

 ةرضن ءلا نم نب رصمل |داصق نمو ةرصيل اب عضوم ساوهو نونفلالا دعب و

 رمل | هرب دام ى 6

 وأ ىنذسف ىعالا ةزانج ىفاكءانمعلاوأ لاق 5 هرمصبلاب عضومهاجرابلا

 0 لا

 ه0

 ا ا رع ا و فيون و جانو 0 38 بف 13-5277201" نصا يلع “ا

 ه1 / كا يوي معا د



3 0 

 * يلح ل( امن ىرتأو دوج أ اههرد قلنام نك كاقك“
 نو أ انلعرالال قانرت رد نك-ف اذكهو نسحأ 12 لام اهدا أ

 7 موذاالى !نمانلا عبق تكسأ نأ اما املاع نوأكال نأ ناطا سل اب يقي هنأف

 ىهدالا لاو تاقام مهفأ ل ىفأى ود نم لعبخ باوجماريغب تمجأ نأاماو بجأ

 : دو رلاحزاملاقاضر أ درملا ك-و + هتلغامرثك أ ىناعف
 د: ىعدالا ىلا تدفن انءانعممهفت و كلذل تةغاف رع م١ ان تدهصأ ف .ك

 لاقو 5 00 ملار فعمل الاةفكاذنع

 عجأ نآس حألاققا ياو نسما مدا ىوحتل ازكي وأ
 5 هترضو ىمضولا ىلع نيرمدنو ىعدالاو:ديرعانأرضحأف بدالا لهأ
 1 ا رق متاح اح ف سانا هيدي نمب عاقر فرطتف نسحلا أدشراف

 2 وار انا قد راقت اعل .ةأ منزاخملا ىلا تءذدفرعأ مث هع نب سجن

 2 ]بات اهف نت الاذ_أتف ةمعرلاو سانل ارز نام لل

 لاقف : دعو أت ةتلانانررهو  ةدات ةو ىرهزا انك ذف ظافحل ارك ذ قانضفأف

 قانا أرقام لوقي نمانهه :رضحل انو ىذمنمرك ذف ارممالا اهسأ ض :رغلاام

 لاقر ىتهعالا تفتلات هنع جرف ئشهملق لح دالو ه.فدو»» نأ ىلا جاتحاف
 كيلع رق انأو كحام ىلع كلذ فرعالاو رممالا اممأ لوقلا اًذهيىندب رباسمتا
 ١ 0 هن عقواموامفام د.عأانأو عاقرلا ن مه .ةرظا افرممالار ام دق

 ”قوالاة نق ةرلاس-اص لأ ىهءالالاقف عاقرلا ت رضا ران لاعنز
 قر نبع نأو فستق رم ىتحةثلاثلاو ةينانلا ةعقرلاو ا ذك, هل عقوذ اذكةمساو

 1 كتب نمعلا نم كف: لعق بأ لجرلااومأ لاقتف ىلع نبرمصن هلا تفتلاف
 | اقف اهههراراج ىممالا بكرلاقج رفا نب سارع نع حو «يعدالا

 ا 1 المومل اذ اذه بكرت ءافاخلانيذارب د١

 ّ نفاع ناكىذلا بنل ااهريدكستو «ي اهذدولام ارصناالا تاكو

 1 ًانداتص ناكنم ىف رلا فاعن س دلو + ردك اهاوه ند ب رباني رش
 ازا وبنك ىحمالا لاقد» هدقف عم لادن قاع دك اواذو

 ذو وكلا ا ار | هن دلت نمب ؛ رض وسا< ناك هنأ تاة وكلا ادرعنيناجأس

 , 1 ةرآر ارا هعنةفاهالك ذأ دي رهف اهرب انتنم تجرخأ كى مو



 (هاا) ||

 وبأامأ لاقف دم_ثرلا ىلا يعدالاو دمع ىأرضحلا قلاب ا ليقدم ثرلا |
 لا .ذ ىعدالاامأو نيرخ ”الاو نءاوالاراممخأ مباعأرق هرتكمأ نامجتافة دعا

 اعدم اظفخأ لو ىمعالا تعمم ةمش نب ءرع لاقو هنامغاب مج رطن ١

 دحأ نركسحيف -ءلان ءأ.ث ذب ىعدالار أل ىلضوملا دهسا لاو ينرعملاب

 رعامل رق 4- ءهللا ىذر ذأ |١تءعم نا_عأس نم عيب رلا لاقو هنمدرلعأ ١

 دنا ادعم اونأ لاقو ىجمكالاو رانيا ا رعلانءدحأ

 هفعضا ١ ث>او لعفت م هيأ اررصن , نأ ةرصمل ابو هو ىبعىالا ىلع نوضألا صرحا

 لاقو|هنع بيضا ها | اهريس ولان اند عم نرمأملا ناكسف هربكو
 5 ىللاقف مس نأ «لضف | دنع ىناملا نر عمو د ..عوأو انأ ترمضح ىهدالا

 ةدلدع نون هل لاق هراكن عدم دعب أل أسف دحاو دام تاقف ليخلا كنا 94
 اراطمب تسل لاقف همم هنمارضءاوضع كمأو سرقلا اذهىلاو لاق ا
 تمقف كلذ تنأ لءفاو ىعدأ ا متىللاقف رع نعمل | ةيئاذه انو ا

 م !اقامدثنأوهم .اع يدب تاو ارنا ذا تءرشو هتيصان تكسمأو

 اظ.غأنأ تدرأ اذا "تك يت 1 للا هنمتغرفتإ لادا للا

 نورهدمتء ناك كلذ نأ ىرخأق د رطنمىو ردقو 11-2 هتكرتدسعانأا

 ىنال د ._ثرلا لاق سرفل |ءا ةءانممالك د .خرذال ىمءالانأوديسترلا

 هسؤنأص دلل اشو صأ لاق لاقاعذ لوقت امد قا

 زيسفت ق ةزارح الاد دشن اكو هءذأن ,أنمىردأ امهمخأطخأ ىذلاوهلعتيتمأ

 الوا ذك اذه ىف لوقت ترعلالوق» اههنمتوث ند لسا فا ةنسلاو ناكل |
 دج ْنَّذِح ةريثكهرداونو هراد:أ وو هئثىأ ةنسااو باكل ف هتفدار الأ

 دي *رلا ىلع تان دلاف ىغدالا ءّمامو أ انث ّد_>لاقديردن ءندسلا نبا
 هللاوتلقانرمدمم كانس اوان كلذغأ ام ىممأ اب لاقف لفاح هلحتو نور
 تلف سواحل مآ لافتا نأ ىتح كدب دال, ىتقالاف ننملارمأ |
 ” اها نأ لارا .ثأف ما قلل تضون مولقأ الا سان !قّرفتالف ىند تكنو

 ايأان لاق نادغلا نم هيد نهد نءءو هىري غلو سجن االدن ىتيبلقنا

 نيزمؤملا .ءأا ىتكحسمأ امتاز لد عب دال. ىنتق الامل و ىن«مام دعس

 رعام دلالوة تدشن أوا



 ىعدالا

 ١" كذوى ا 32 او ةاًأتم ىهواموهابملع لد هنأ قفتاوهعاضرأ ن 1

 ظ هيلع رالف الملق اهتم عضرف ادب هتاغاشو مهئارج نهةأرعا هتذدخأ
 ل ظ هي لزب لو هنفق هعبضأ لخدأو هنطن لع خضصو هسأز سكت و هيل اهذخأو

 ظ 0 لوقت وهو هيرشأم عسمج ءاق ىت> كل ذدد

 ١ نانع الا[ زطو ةقنطم ناكمنأ نعرح عامان ء ىو همر غنيل نرش

 ' ْ رع نمان قةدلومو 58 ةعضرلا كلت ان اقد نما ذهلرةءفةرظانملا سا ىف

 ا مدت لاعأ نمةبرق ىلا لج ضرمالو ةثاسمب رأو ةريثع عسن ةنس مّرَغلا
 آه رالاةللاهيتافءاملاةفءتو ءاوملا لادتعاب ةفوصوم ناقنتشر اس4 لاق
 | نامة:سرع ؟الا عبر رمش نم نيرشعلاو سما لاةرخ“الاءاشعلا تقو
 لقنمت هرادق دغلا نمنفدو هلدللا كلةروبا سن ىلا لةنوةئاسمب رأو نيء.سو
 .هدلو هملع صو لاء: هللااموج .رهبسأ تتح نفدو نا نيسحنة :ريتقم ىليأ نينسدعب

 ْ از لالا ذعقو اجلا فهرنءرسكو نوما اوسالا تفاح مساقلاوأ

 3 هر قراسمو ىنارملا هنفاو 7 و
 ٠ ىلاءالاه شكر ولا مانأو 5 ىلاقملا ىلع نمملاعلا بول

 ظ * .ىلامعلاوأ مامالاتامدقو « امو »علا لهأ نصغرغ:أ

 ا انا عرعر تكتم والاسر , رقذتموب هنذمالت تناكو
 5 00 الم اك اماعكلْذ لءاوماقأو

 5 انر نب رهظم نم ععد| َن ىلع نب كلا أديع نيس رق نب كلما دع ديعسوأ) «

 33 الامل نعم نب هندنق نب لع نب دوعن ب دعس نيامعا نب سعت دس ء نب ورع نا

 | ا يدسم نيراز ن وضمن ناليع نسوق نب دءسزيرصما نبا

 م هلداننال ةلهان مساهبسن ىف سدلو ىلهايلا هل لبق اغاو ىلهاملا ىيعدالاد

 1 ْ 8 0 ا 1

 5 ا رسما اي يقمن بئرا

 00 0اس وتس كايهأذ ,ءوهو مهربغو ىئبرلا لبض غل ادأو

 دءشرلا



 ) ل 3 ' ١

 دداو لكع قي .وردرك ذي ناكو هربغنمدهعن لامةدامعلاق عسوتا نم قرررو '

 ْن ود < ىأهدلاو ىلعءايص فه قفتوارئمةلك ىف مةعلسالو قاروأ ةدعفاهنم ٠ ا

 :قغق أفلا الا لب اذعن ٠ 4خ :مهظد أمو هتدعرقة دوو هل ءصختو هع مطل يغكلا ١

 ألو قيقدتل او ق.قتل ايف ءءاعدازوسابفاف رض و هدلاو تافتصم عمج ٍإ

 ىلا ارفاسمك لوهالا له هلع لد> ىتح ىقومملا ةسر د ؟ينءاز ةءالا قاكسالا

 نتعب رأ ةكمب رواحو زاحم ىلا رءاملعلا نم ةعاجاهب .قاودادغب ْ

 داعم نمر 2ا ماما هلل قا ذهاف بهذملا قرط عمو تغب وسردن هدب داابو

 ماظن ل ثموهرب زولاو قودكسل | نالسرا بلا ناطأ !ا ةءالو ل ازاقرراتتلا

 نيرا مةباطلا قوو روباسن ةئيدعةيماظنلا ةسردملا هل تف كلم ا

 ترتناو هءالاو ةرباك الا ا هسور درمض>و هف. .اصت ترهظو ةرظانملو ظدوال ْ

 نال نما رق كلذ لعقد فاقوالارومأ هلا ضوتفو ىاعمالا ساير هبل :

 بهذا ةءارد ىف بلطملا ةءاهت باك اهنءّنف لك قف:صوةعجا وزنك ْلتلا ٠

 قدس أ ريسشلا تعمم ظفاحتارفعجوبأ لاق هلثممالسالا قف فن امىذلا ١
 ماما لاقل ترشقاو قرش نه ادن فمان نيمرحلا مامال لوي ىزارعشأ |

 معن أ اهلا نمةزاجا هلو هئامع نمةريثك ةءاج نمثوذحلا عمو ةعالا ظ

 نيدلالوسأى ل_ءاشلا هفيناصت نمو ءاملوالا بك باى شصالا '
 ةماظنلاة د.ةءلاوداثرالاود رقتلا نضكإتو ةسققلا لون[ ازال ريلاو
 ةمامالا ىق مالا نايغو هد بلطملا ةباهرت صدت و«: مل لوقعلا كرادمو 1

 نمكل ذر-غو فاللا نيد شرعا 0 ء.:غو قدجال اراءتخا ىف قالا ثءغمو

 لونيرذاحما أ لاوقالاح رثوة فرصا مولعفعرشاذا ناكو ىتك- 1
 هنأ خي اشملا ضعب فريخأ رث ”ىلاهرعلوأ :رم همسضرع 5 دج ةقد رطل

 ىلاعت هللا جرد عابأ نيل |مدلاو نأو بت -!| ضع ىف هرمأ هءل- ىلع فو ا

 ةب راح هر ىرتشائث هدب ب كح نء هل عتجازةرجالاب مدان .رمأ لو أ قتاكك
 ماغانت اج نأ ىلااضن أهدي بسكب ءاوعطت لزنلوحالصااو ريانة فوظوم

 نكقالنأ اهاصوأهتعضوادف للاسكان رب ىلء رج مو راهو يفر 2

 : سمس

 الد طر و ناو تايوتا 1279077

 مسالا أذاةسالاىلاىذمهنمغرفاذاو شردتللهناكمدعق هذلاو فوت

 "ساو سردتلاو ةراط#اورينملاو بارا هل !سم عذ اد هالو متسارع ةدس
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 ا ا ا و كولا دام ل ا
 جي يا ا 20 710100 كرا



 انهر : ورم رو اكاو ل ىضر كلام مامالأ ىلع هقفت

 ١ 2 : ل | ىذرليتح ني دجأ لاقءانغلا عاصم اعلومناكو هرجغرش ا!قىع

 ْ ءامالا هرك اذا دان اكه نأ ىو رءاوعفلا نمناكو تد حو هشغ ن نم هعموأنملع

  ةيدابلا ف ليذو بدأت ىفاشلانالنالوق,اسما اريثكس انلا فرعد لىيفاشلا
 الك لدعملا نيدجأ نبى ص لاقو ةيدابلابباكن هه وؤخ فبدأ: كلل ادعو

 ند ألو ىنيعقايندلا ترغص كلا !ةمعناسل لك أب نارتل نأ ترك ذت
 كامل ادع نسل ناكل اقف كلما دمع كذاتسان اا نمكن | أنبأ ليقف لدعملا

 | ةرثعثالث ةنسروك ذا كلملاذدعتامو « اراتاذا ىناسل نم ىحأ ان اعئاذا

 ا دل 5و ةرشعىنث انس قوفريل دمع نيرجوأ لاقو نيتثامو
 00 و ملاذ نوشحأملاو +« ىلاعت هللادج رنينثامو
 بقاوهو رجالا ضال لاقي ودروم ا اوهو نونواولا دع وقمر عضم ةدعم نيش

 ة.ةاروك لملاكلماد__ءدلاو معرهو روكذ لم | ةلس ىلأ نب بوقتعت فون أ
 ا ا

2 3 

 ف 0

 باذاناكقن اهمصأ نموه ادن النقو أ ىب وو كمان نمهّسب لهأ ىلع

 دلع وأ لا ىعمت نوش فو لاق ضع لجو

 1 58 ١ |لقعدالنو جاما كلملا دمع ناكدو ادوبأ لاقو ىناجرحتا هاربا نا

 اذعش ثيد#لايىرد.الوهاذاوهانمف هلا ى ذمأ نأ لجرف اعد قربلا نيا لاق

 "ا ةءاوروةقف هل ناك لاقو ىربكجلا تاقبطلا قدءسن.د_عمرك ذووه
 م بعدلاوىعتل !ىشر 2) اريده نيهنلا دبع نب رسكتلا لا نواف ريكو

 قراعملا باك ف مهثياح هد !قوتساددو ردك لاى رع ورك أو

 رد للا نيداهت هجرت

 - نم

 عنف سو هم م ضبا تاق ,عىلاعملاوبأ) +

 مالا تاصتأ نم ا ل ا
 ع 3 :هندقنو هنذامةرازع ىلع ىفأملا هةماما ا ىلع ع منا قال طالا ىلع ىفاشلا

 ذريغو بدالاو عورفلاو لوصالا نم مولعلا
 8 ةلدابعلا قف مدلا ورك ذم ذقت ددو ثا

 فقزرو

 ش
1 

١ 
/ 
ْ 
١ 

ْ 
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 ىنأ عداد م دقو ةروجغلل نمأ ا ةئسديدالو تناكو د تدلك أون 3 ِ

 مه

 ىدحال.- دو ناس هس مل هلو هب أمو ن نعد : رأو ع: :سقوثو* رود :اارفعجا

 ءام ءلا نوكسو ءارلا خذو محا مضن خي وعو# ىلا هلل اهجرةثامو نيس#و :

 ةينأث مج اهدعب وارتدت نة /

 ىمل ديوس نيريع نبك ددعور وأ لاقي و رعوأ)
 « ( ىمرفلا ىطبقلا قوذسلا| '

 1 يرو ياتو نسناتلارهاشم مرمر يعشلادعبةفوككلا ]ل1 تاقزا
 هللا ددع نيرب أبن ءىورو هنعهللا ىذر بلاط ىنأ ني ىلع ىأر ةفوكللا ل هأ

 ءىنن د هو 0 ارمدق.ن و رم نيكل دمع دنع تنك لاقهنأ» ,رابدخأ ن هو و

 تا كلام ىللاقف تد- هترادقىف آر 3 هي در نين عضوفريد لان نعصم نر

 نيهللاديبد عم عضوملا اذهب رمصقلا اذه تنك نيزمؤملا رممأ ان هللا كذيعأ
 مثناكملا | دكه ق هيدي نم» .تلاط أن لغسل اوكار دايز

 هيداب ناد دايز نيهللا دم. .ءسأرتنأرف ةىنقثلا دبع أن يراتخما عمديف تنك

 اذه هيدي ندب واع د نيون فاشنأ أرق اذ هربب زلا نب بعص م عمد, ةتنكم

 مد رمأو هعضوم نمثل دسم ماقف لاق كدب ناري لا ننبعصمسأر ١

 نممل->رهسلار ذةعافةرعربع ن. كلا ا دمع ض رمو هيفاكى ذل قاطلاء لذ

 هتدعامل ضرمولالجر قدامع كرت ىلع مولال تنك ام هل لاقف هتدامعنع هات

 نيس تالثو هن ةثام ناوهوا هوخضوأ ةثامو نيئالثو تسةنس هنافو تناكو * ْ
 ة.سنلاهذهةلمهملاءاطلاريسكوةىحوملا ءادلا نوكسو فاقلارسكي ىط لاو«
 ءارااوءاغلابىسرفلاو يي كه ءلا ىسذف هل ناك ق باس سرفوذو ىل مقلاىلا ا

 هففعن سأت مارثك أواضدأ سرغلا اذهىلا ةمسأ ةلههملا نيسلابو نتحمل 1

 لاق ادي رقاب

 ل لح ه

 ىءرغلارعوبأ

 0 ا لا يسارا كا إل و ا ا ايا لل ا اي
 ع ا وت ا د ا 4

 7 ناور-موأ نوثج املا ةس ىنأ نيهللا دمع نب زيزعلا در ءنب كلا ادع ناورعوبأ) + ا

 نو+اسملا ىك الا ىدملام هالرم ىردك نمل يب“ (ىثرقلارانيد تو نود 1



 ! دن

 لح ظوحملا * اسوا دم
 ارا فل نأ تام هورهدلا نسا نم ناكولا» هللاهجر انههوه اكربتل ١

 در ردتلا فتم تاهنأ هطتنأ رو ةخوأ | بردي ةسردمو هرهاقلابىنن وءهلمم

 لوع 2 مله[ ناف همقلامأو هن اهو ن نع :أاعةن_سم غال يهسم ثدسل م وباهي

 قلد حيردلا فيش مين |ةست كم تدأ ار و نيد |ئىعج- بقأد ١ نأك هن ١

 ىداقلاءدلو ناكز مد هللاو نيدلاريعج هسبطاخم وهو هرك دمٌدقملا نورمدع
 داملادنع ةلزتملارببك لضافلا ىذاقلا نبدأ سارعلاوبأ نيدلا ع امفر شالا:
 1 الث ةنس راق هدلومو بتكل |ل.ص#تو ثد دولا عاصم ىلعازب رات ناك
 ثالثة نركألا ىداج عباس نينثالاةلدلاهب فوتو ةرهاقلابةئامسو نيعيسو
 ركل كلل تاكو مم أرق بناحىلامطقملا 0 نفدو هن امس نيسعن رأو

 9 نمريزولا دشن أةدادغب ىلا لاسر ارصم نفور سدة نيوأ نيا لداعلا كلل نبا

 1 همظن.

 "7 قلو نامزلا نم نلل- نتم « هلنموربز ولا ىواااجنأ
 2 قاطن قاض تيلوأام مظعنم « ىنناف كادنىنعرك اش نم
 5 'قانءالا ىلعاهتنوم تاقث «ء اءاو كب دب ىلع فن نتم

 ا كلا ءالولبىثرقلا رج نيريزعلا دبع نيثلملادسبعديلول وبأو دلاخوأ) + ىثرغلا ريل ١

 مالا دبع ناك اح رحنالاقب ود.سأ نيدلاخننة مم |ىل م
 1 0س : بدبح

 : 1 ذةممأ ع نيا صل اىنأن يدا نيدل ان نيمقلا دبعنن نب زهلادمع ةجوز

 ف «(هلاهؤالو

 : 00 وأهنالاق و نتن روهشالا» انعلاد+أ كلاادعن اكو

 .هدعلو علا تقو رضف نعل انةدْئارنب نعم عم تن :؟لوغد ناكو مالسألا
 ِ ٠ ىوزذم لا ةعس رىأن برع لوق ىلابب رطذ ةمن

 ١ ' نولاق كلالوط د ادامه هم< ”«مراسع نم هلىوق هللا

 ١ ' نغنم جلا رم تك[ اه ءاب تسرد كاران تكا

 ا | ةلوعدي امى لاقف حلا ىلع ل هلق ىنأ هنري اف ندم ىلع تاع دف لاق

 امهاناهيدفنأو ةعببرنأ نيرمعل نيشب ترك ذه تاقفهركذتن كمت مو

 قزف



3 
 ميلا لودتد نم فاخذت تدغام 58 ينم: اشاون ايا تاقذا

 .يقفتاف هيبأ ةامج فل ضال ىغاق ىلا ليمن دلا خالص نر ,زعلا كلما ناكو ِ
 ١ سوايكرت "6 نبأ دااوكلذ خدي وها منع هةلغمت# بهدم وقت 7 زعلان أب

 ٍكالذ ل اظالف اهب غيت نأرسسمرلو هردبص قا ضو هيلع كلل ذ شف هتيجص ٍ

 بهذرزاوظسو ىف دوف اهرم دك رب_:ع ةرك مدا ضب عم هإ ثريسيامهن»
 يداقلالاوهف ةروّلا هؤّرعف يذاقلاروضع يقفتاو هامعم فراج موه رفق

 امهوهيلاامهلسرأو نعت كل ذى لضافلا
 ماهل | قءق دراتل |نمر نر « ةطويق رينفلا لت دهأ ْ

 - .مالطلافارتتم اذكهرز ع امهانممري علا فرزاف
 ىف هندالو تناكوب ةريم كح هراعاو ليلا ف هتران ابزت دارأ اسهنأ كلما ظ
 القناع ةئيدع ةباي»#و نم رهبعو عسنا هس هرخل . الاىداج شع سم 8

6 

 نيايفبسوت قفوملا حرت فواع | اومبين اذهل ناسب ةئيدعءاضقلا هوأ ىلوت 1

 هيلع هلاغّتشاو دب ننغملاراب دل اهةو دقو هرعأ هديضةروص الا فرح لالخ ظ

 ري مدا اع ةنآمك ا غؤهر كج ذيلا »+ احالؤو ءاثيد الا ةعان- 1

 ةيرصعلا تكتلات اك يفينولاةراعهيقفلا لاو ةّدممي اأو ةيردنكس 1

 نسا عن مول» زرن ل احسلان لداعلا : برت ف ةيرصملاءايزواارامجأ
 يلاءاشمءلاذحلاي هل: قزاونال جأاةنسلان ىف لب أنهن عخ نوب امو همئانأأ

 بانلا ىلا ل ضاقلا ىذاقتل ارتست ةب 0 الاي لاو ىلاهرغأج ورع يزاحةال
 2 ةلودال د: منسرغةباقءاش الا اونذنق هب هيدباف لاذ ١ ؤ ةيرضخ هما دوس 1

 لك اهلك | قؤتءامعلاىفاهعرفو تب اناهلضأو الا ةديازي رم ةكراسمةرد
 نيدلا حالض ناظاننلا ةرازو نمةرمأ هيلا ل ؟امرك ذمدقتدقوازب زنذان :
 كلكاةدلز 3 دتعةن اع ناكأب 0 .رةسا هزاواكأ ةناووّدقت : وةدقع ةثلزانق قرت ,

 روض اكلم الفا ماقؤزمزعلا فوت الؤرمالا ذافنوةعفرلاو ةناكملا ف زيزعلا

 يلا كلذك لزنإلو لاق مانا ثاك نيدلاروف :لضفألا كا اةعزبب تي كلا
 نون :رهاقلاىل الوم دمعي ةن.رشملا) اندلاذجخأو لداملا لاا لسونأ
 تدشن دز : الاغس رروش عيد اشف است رالا لل فكلذو .لضافلاو ةاقلا

 يتماقملا عشب َذ-ْغلا نة هت , رت نفوق رهاقلةئا مس نيعسفأ



 ظ ه1
 ندو و ماثلا لاسم نم عزنو بر قوهو سهلا اذ_هى كولمملا
 هالو ىف تطرد ذملاو ف.نءقئ| مر قفلاو بسغاذ هو كلا ىلا
 ْ ف ىفةلاسر لج نه هلو «ي مال لاو فيطلل !انالوهدوجو قاخن اهلا

 باقءقباقعتهلقلاهذهو بكو كة علقانا لاقب واومف عدبأد قلو ةقهاش
 5 1 اوسجمال اا ءضيناذا ةلغأو ةماغ همام غلاب ةمادو بام ومن 9

 هدأ ةمالقافلالملا ناك غلرقو ةريثكهردانو هلمو « ةءالق اس4 لالا
 3 هلوقوهوهتجرتف ذ تاينأ هل نمزتع !نيهللادنع لو نم

 رفطلا نءتدقدق ةمالقل ثم .« .انيضغي داك لاله:وض حالو
 وشو هده نيورع لوق نم دخأ زم ملا نبا 2

 0 رصعت نم قذالاىدأ طءف 5 احن احجام رم نسأ ن 9

 ران قهمالكنمو .«رفظا |ةمالق ةلدهملا نيسلاربكو ءافلا مب طمبفلاو
 "دنع ىنلا مال تدتكو ماتنلا تف ءضوءاتبكرتهودق كوايملاو ربكدقو ةلار
 . اضيألتلا فدو ةفارغالا هش دح نمو ةفاقثإالا هرظت نم. ملودالحر همانق

 "يرسم نإلبلدل من ف تار هلا ىلا هلوصودزعهدشن اماه ةنسعم انشأ
 ريمم لدن يلا قوششم هىلاعت هللا هجر نيد

 لاء تارفلاءامنم بشل م ىن'اىنءلمنلل لَ هللا
 البط عومدلاب نفج ناكنا ميدهاش ىل هنازداؤفلا لسو
 اليه توك نأ كريصدعا» #* ةنش تفل كب وأب

 تاجا مانسيت .اماريثكن ناكو
 ىردنكمالا

 -> نانأنياكح فواح اف اهشو» ءْلُدظَحال ةداوسلا اذاو

 1 : .ناذع ىهفءازوماهيدستقاو * لثام> ى بيف ءاقنعل |ارم د طضاو

 هرعش نع و2

 حرشلا نكع ال ارو 4« ىرمهلارس لاح عانت
 مصل |لعدإنءتنغنا « .كانلقو ل بللااشباوب

 وهوتد» ودق ىءملا اذه تمظت دووتلو

 .جرثهنعرمقبا-طفضولاو # مفسلاب تضمةلل بيطأام
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 ' 0 . ذو 1

 :نطب :ةاذج ىلا ةسالاهذ-هفاقفلالادعب و ةيعلالاذلا ممفو هل ه4
 دابا نمل نق قاذعءارع كااراخعأ تاك ق نيج :و نبا لاقو ةءاذو 7

 معأ هلو

 لضافلا ىذاقلا .ىذاقلا نبا ىلعدحملا أ نئدلا«اهب فرشال | ىضاقلا نبا ميحرلا دنع ىبعوأ
 دجأ نِج جرفملا نس دجحأ نءنيسلا نب نسحلا نب دهمد#<قأديعسلا

 ضاق او رءلارادلا ىرم دلادلولا ىالقسملا ىمشلل

 «(نددلاريع بقل لالضافلا 1

 ةياغ هنم نكسعو ىلا هللا هجر ندلا حال كرمءانل اكلم ناطاءلاربز 2
 راثكألا عم مات ارغهسءف هلو نيمدقتملا قافو» اشنالا ةعانص زر ونكمشلا

 يقرا ا 2 م ىلع نيءلطملات اقئلاءالضفلادحأ ىف ريخأأ
 قد .كعوهو داع ةرام نعرصقت امتعجا ذاق ا ار والاف تاقملعتلاو تاداخ

 مقلا برهق>ىفةديرخلا باك ىف ىنامصالا بتاكلا د اسعلا لاقاه رك
 هرممملا ةهسدملاو ةداقنلاةريصملاو ةداقولا ةص رقلاو ناسالاو نللاو نامبلا

 قاعتل هنامز ىف ساعول نم لئاوالا ىف ععمامىذلا لضفلاو ةزّوطملا ة-عب ديلاو
 تطسرو عنارشلا تهدأ ىتلا ةيدهللادعب رششلاكروف هراعضمى ىرحوأ را ف

 راهزالا عدم وراؤالا علطت و راكبالا عرت رف و 0 ربخ عئانصلا /

 ل ددحاو مو:فأشتاءاشنا هثالالب كل_سلا طيار هثار انك ظن اضوفنو
 هدداصقلت ءس نأ ةعاض و ني واف دعاوذ ع ِ

 لوقلا لاطأو هتساجو هتحافىفورعو ّحاح نو ةفاصح ماتم ىف سدق نا ْ /
 حالص ىلا باذيعبيطخخ دب ىلع اومتك ةف.طل ةلاسر هلك ذنو + .هلظن رقت ىف
 رمانلا كلا ناطاسلا هبا مادأ 3 ءركلا ةراطخ هتملوت ىف هل عفشتي مدل
 هغنأ مغرأو 4 ل وأالتا ردد أو هدد ”أو اص لودي هلع لسقتو ةمث ١

 ل تانيا اء ىلع ةدراو هذه ةلوامملا مدت هتك وأ هقم :

 اهرك الا .ط بلح ب وتلا هذه معموايف قفرملا هيلع لقوا ومع لزنل 0

 اهلك لم دلل قايراساهملمو تاذمع رمق نمرحاهاهركشاهاهأ ىلع بجووا
 لستوو ب.طدوهو ءلركل اةراطعت ف "يرد ةواوعبسص نع لأ الفرا 1

 .ه . يصب
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 3 طخ | سس +انابسرم لاقف ىف رف تفغلا نموت داما هيلع اسال

 ع اناورتقو اول هما |اسم نوريذال تاقرومقلا ىلا موأو لوقت
 نفدلا م _مسلع ىلآو ةرذمهاعأ نم اودقفيلو ةرماساكتوملا نءاون رشد

 / 7 رق تومعللاووكب لمهن اك ةرك" ايندلا رادملا مهلا لعءصالنأ ةربذسلأ
 ظ : ىذلامهدانأو م عقطت أ[ىذلاهّللاو مهتكسأ ة هر“ :ءامحالا اود

 اديذج اقلخ يلع هللا دمع موت م3 نكي و مهقلخأ ممهد دددعسو

 َ دوك و سانلا ىلعء اذه_.ت نونو كج مودادوقو مودرانا نيماظا |لع ص و

 | ةراعل !ىلاسانل ا ىلع هادم نونوك-:ىلوق دنت أموأو ا دمة ل2 لوسرلا
 2 | نم تاعامسفن لكدت موي -.و هلع هللا لص لوسرلاىلا أ دءهش ىلوقش و

 ا 4 .-|ىلل اقفادمعب اد هند , و ابن: نأول دوقءوس نم تلعاروارض عري

 5 الاقو ىهفلغنو هلو 9و ىسهحو 1 ملسسو 4+ ءاع هللا ىل-ص هنتمت وو دف ندا

 ةنخأخ ف صولا نءلتامرو رسلان رمى و مون :لا نمتهمتا انلاق هللا ةؤو

 ا لك _هداعل با .طخلا قد وهتياوربىدن كلا! لاق تءأر اع ىلهأ

 ةريسس ةذمالا شعب لو كسلا ةكئار هرف ىفدجوو همس الواماعط مطبال مانأ

 00 هدي ورونرنأ جو لع ناكهمانمنماسطخلا ظقيتساالو

 - شاعو ابيطخ لو هيلع ىلص هللا لوسر ىناسعلاقو سانل اىلع هاب رصقو
 1 ل الا كلت لس أن ماارعشالو اماعطاهمف معطتس الامو رشءةمامعكلذدع

 ال ةيمانملا فر ع:تاملكلاهذهاهمف ىَتااةيط#اهذ هو اهتكربو
 ”نياىوسةافولاو دلوملا ف هذ رانك ذ نمر ؤملان دا ارأ 1 بيطلا اذ هو
 فقد < ةنالل و نيثالثو س< ةنس ىف دلو لاق هنافهكرات ف قرافلا قرزالا

 3 تبأرو ىلاعت هللا هجراهب ن فدو نيةرافاممبدث املنو نم«. وسرت عسل هني

 ماتم ةنابثن بطخلا تأ رىرغملانب مساقل اونأرب ,زولا لاق عمم اجلا ضد
 | ئ امهورجالا,نار طس ابمذ ةقروىل عفد لاف كر هللا لعفام ه] تأقف هنوم دع

 ظ نانماكل ل « اذل.ةنمكل نمأناكدق
 3 قاحنع ء دس اسعاو « نس نع نال ,فصلاو

 ةدحرملاءأيل ا مفو نوذلا مب ةنايثو « امهرّرك أانأو مونلانمتبشافلاق
 ءاامض قاذلاو د اسءاه ممةدوتفماهدوف نمةانثمءاتفلالا دع و

 ةلمهملا



  00).ه( 

 رجمأ ان لاقال.تذ هَ ملا طذانإق اناسنلا وهام هللا كتفوروصنلا اقف للا

 رود :ادشن أف كةفالخ وأ مولا اذهّذع نينمؤلا

 رذامملا نأ الانانيعُرقاك « :ىونلاابع َر ةةداواهاضء ثق عااد ْ

 00 هدنأوهيديزب حج زطاسوأو هرضح نم لءروصاللا لبق
 مرانأ ل كلا. فوتساف 0 ىضتق.ال نددلا نأ تعز 1

 مةلغلا نهب قاحملفرمأ ب ارم وست تنك ساكب ب رثا
 ممل |نءهنالبقو ىرعلا مدنا لغقف مله ىلأ بسن ىف سانلا فلتدنا دقو
 هرك ذ مّدقملا ةمالدونأ لوق» كلذ فو دازكالا نملئقو

 دسعلا اهريدغ ىبدودمع ىلع + ةم هللاربس_غاممرخانأ

 دركلا كوانأردغلالهأناالا مم .ةردذتلواحروصتملاةلودفأ
 درولا دسال اىنةةوحاسعكءاء 5 ىو ل_ةقلا تفوت مرمعانأ

 ءاهاه دعب . راو نمقانبتل هليل قو جملا مم ءكوواولا نودك بو ءارلا مذ ةمهو ِ

 ضرالا فاطد5 ناكو نئادملا,ماقأ أمن نزةلاوذردنكمالا اهاسنب ةنكأد
 ىو تلزم .اهتمرت لذ م ركلانآ ارقلاق ىلاعت ىرالإ هنعربججأ مك ايرغواق ”

 ا كاذداَد 0ك لما ةيمور ىب و اةزئفنئادملا

 2: رو 1015 ا “

 هنأ ىلع عابجالا عقو ىتلا هبط: قةداعسل !قزرو تدالا مولع اماه ناك :

 نيقزافا لهأ نموهو هت رقةدوجو هلع ةرازغ ىلع ةلالداهعفو اهلئملع 1

 نب ةلودلا فيس ةمددخف ىنتملا بمال اى , عمجا| اسوم وتل بيطخلا

 تاوزغل اريك :ةلوانلا فيس ناكو هناوند ضعب هسءلع عممهنا راو نادل
 ةرمد) ١ ىلع مهم و هيلع سال |ضءهل دا ها بطعن نم بيرل اريك أ اًدولُ

 هدا سا ىئد:كبلا |نمدللا جانهشل اك ذواباصالسر ناكو ةاودلا فيس ظ

 ةدجنا موواهي ترطختومانملاةيطخخ تاعانلاق هنأ هداين نب بيطخما ىلا

 اذيهام ت اقؤ ةيابح دنع نيةر انا. .مرهاظب ىف مان 3 تسلا ةللتبأإ

 هبلاتدصقف هءادضأ هعمو لو هيلع هللا م ىلا اذه لئاقىلل هن ْ

 ا

1 



 ْ رو 8 2

 | ة تربخان اضقو بابسأ سم أ نم تردص كب وهوةتسلانمةحما ىذنم

 0 ةراشتسالاوءرمأ ىف هأريدادمتسالا نمد ارثاح قب و هل 5 ىلع مزعف همل ءروصنملا
 "أ هللاالا ةهل آ امسجسف ناكول لاق لس أر فرامتيت و اولاق
 ارو ذلا لؤي لو ةسيعاو انذااهتغدرأ دقل ةيدنق نسااب كء.سح لاق ؤاند_سفا

 0 . 5 ةرعخل لاو م>الملا تك قراني لمورأ ناكو هس هل ارض أ تح هعدتم

 ةمسوربذ ون وصنلا ناكو مراد السني هو ةلود ىو ةأودتيغهناو
 ّج ارز , هل -:5 عضو ءاهنأ لبسم أ باقي رطخغ لو ىرسسك اهاتيىتلا نئادملا

 ٠ |فارضنالابءرمأ مهي بحر روصاملا لع ل داك-ف موراادالب ىلاهمهو
 .ًارارعديلا بكر مسسارأن م ئاؤغلاو صرفلا < ةروصنل رقتاو هعنع
 | بتر واو رلا تتدعقةةالدصا أضوتر هنا لنةفامو «ءامت ينمقلا هلرهظأف
 ظ | نورهظرال هنضاغا دا ملم يأ ادنى ذلاربرسلاءارو نوفقي ةعاج هلروصنملا
 8 هتملغل -دتدو روصنملا سلج مث هقنعإوب رضوا ورهظدي ىلءادن برضاذاو

 تامقو كافل هد هاعمت هثداعو سول لا فه نذأ وهءلعدرف و! ملم

 ٠ ' ناي هلىلاقؤ ينم ناك امو ىداهتجاو ىعسيعن ىل اذه لوقتام مسموأ لاسقف

 كلعتاعلءادوسةمأ كا اكمناكو لوانظح ةاندص كلذ تاءف امان ١

 1 ١ موو ىلدق كت أ دهىلا تاكل تملأ

 15 1 رضا معدد روصنملاو غهفو.س ةوطبحخو موقلا
 اب ءأ هللا ىناقد .أاللاق ودعا ننمؤملارمأ ان ينةرتساةد رض راد لامن

 ” لة ونامت نهد سا سد# | ون هلك نأكو 4 تنمىكدعا اودعىأواذا

 ”ةتامو يثالثو حسب ةنسس هنمنولخ لابل عسل ء ادد رالا مون ىلسقو نيتلملل
 برقل اب ةكدلن ىهو نا دملا ةيمورب نيعب رأ ةن_للمقو نينالثو تس ةنسلةو

 الو قدك نئافم نم ةدودسعم قرعشلا تناجتابة لف د لعواستالا نم

 قآرعأ ىف لوقت امروضا لا هل لاقف هاظنح نيرفعح هم اعل دؤ طاس قهجردأ

 ملت لت قافةرعشهسأر نمت ذدخأ تنك "نا نينمؤماريمأ اب لاقف اسم
 "لقا
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 ٠٠ مالك املوأ ب رحلاناد « ىروت ندئزلاب رانلا ناف“
 ماهو ثمح أهويقو نوكي د# مزق ءل ع اهفطب ملنءل

 "مامن مأ ةستأ طاقبأأ صرحت هنستلا 1
 مانقلا ناحدقفاو هوق لق #* امان مهن اواك ثاف: ظ

 د_هةو نآس ارش نمرصصت نويل دم وأ كوش ا تاوجلا هنعأط أف“ ْ

 هنافو تناكوناظمهنم برقلاب ىشوةوأسةمحاشس قد ر طلا فتاك قار لا 1 ْ

 نم اتيق,نيلملل ءاثالثلا عون فو ةنامو نيثالثو ىدحا هس لوالاعسرزبنم ف 1
 هلةةفروباسني ىفامركسل | نبا ىلع لسموبأ بأو ةئامو نيثالثو نيتفثا ةدسمّر لا: ١
 أاعدو بظ>و ىلصو ةرحالاب هن سو تسدلا ىدعقو هسسحومديق نأ دعب. '

 نآ اوحدأ ثتفص 9 سادعل اى ءافاحتل ل د# نب هللا د,ءسانعل اىأ افشل 2

 حافسا ارهظفد نين اورم لاتقل رك اسعل اريس مث ه. داي ةيالواهنع تعطقناوي |
 حمر روم نم تلح ةلدلو رعئالثل ةعمج ا هلدل ةفالخلاب عبأ وبو ةفوكلابم |

 3 هي رادلا اذهريغل .ةو هن امو نيثالثو نيل اهنتسرخ "الأ ظ

 . ننهللادع ع اهمدقمو دهن نأو رمدصقل حافسلا ةؤج نماهرعغوةمئاسار خم. ظ

 2 او فاشكى لءةعقولا تناكو بازلا ىلا ناورم مدقق حافسسلاا معىلك ١
 لصو |! ةرصم ىلا رهف هشوم < هللادع هعب< .:فماشلا ىلا ب رهو ناورحركسع.

 لاةفريصوب هلل قف ةيرقل هذه مسام لاق مويفلادنعىتلاةيرقلاريصويىلا ١ ظ

 نيد هالو نيتنلا أةئِس# 2 ا ىذنم نقد تالددح اهللاهبلتق و ريضملا هللا ىلإ

 0 راو اهل نو ل زوهشم» وأو ىلاعت 1 0 1

 هتيم اسحوب أ ناكووربدو هعن :صاليس ىنال م اطل اريثك حافسلاناكو عزانم/

 تقولك قدشن كلذ.

 اودسش>ذاناو رعد ءكولمهنع 35 تزامن اقكلاو مز تكردأ . 1

 اودقردق ماشا انة غىقموقلاو « مهرامدف ىدن ود ىسأ تازام
 د_حأ مها.قاههن ل ةصوننم + اوويتناف فيسلاب مدهتقرط ىتبح
 دسالاا مءرىلوت اهتعمانو + ةعبيسم ض مرآ ىفافغ ىو نمو
 هتافو تناكو ىر دجلا هل »د ةئامو نيثالثو تس ةنس ولا ىذ ف حسا اتامالو ١
 تامل هرعت الل د>ال ا موروصنملا رفعوأ وأ ةفالخلا ىلوقو راب ال ا

 ل لح ع
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 ٍْ 1 حدر ردنكمالالودلاق* اوماقنذألا مهو هثالث

 ْ سس 1قئاولحال_.جرعمأ اربصق ناك لاقف لمى 000

 صقرهظلالئوط رهدلا لب وطاهرفاوة.علل ان سح هبت | ضد رع نب

 وار قطئااولحةسسرافلاو ةن رعل اوصف توصل ضفاذشفلاو قا 5
 ظ ىف بطق.داكدالو ه-:ةوىال |احزامالو كح اضرب رومالابالاعرعشال

 ثداوحمتا هبل زنتورورمارثأ هسلءرهظ الف ماظعل |تاحوتفل !هستأت هل اوحأ
 ملا ءانلاق أ. الو بضغااهزف هب ل ضغاذاواشكم .ى سالف ةسدافلا

 | ناكوةرمةنسلا ف رص نأ نا ةالا كونوا 4 !لوق. و:دحاوةرمالا

 ارتمئاسنل حرظ ىوك "ممهغلا ىف ناكو هربغهرمصق لت ديال ةريغ سانل | دْشَأ ند

 ف رخأو عيذف هتبكريىذلا نو ربلارعأهنأرما هيلا تفز ةلمواولاق هيلا نب هدام

 عيشأ نمريمال هللا لص أ ةمريسث نبا هل لاقوأه دعب ورك ذه كر 2

 اماعط مهرثك أواعمط سان ١| لقأ ناكو ممتاود لابقا ىف موق لك لاق سانلا

 1 ركسعلا ىتكفاراندقوأ نم ةّمدْلا تثري سانلا ف ىدان جالو

 ق-- ملف بارعالا تءرهو 32 -غقردنمو مهمأن او مماهذ ىف مهنا ارمو مهماعط

 ةنامتدس هتاودف ل تق ءامدلا هكفس نمد ودعت أ اواك املدحأ مه:«لهانملا ف

 انأنالوقأ ال لاق جاحتاوأر يخل - ءوبأ كراملانمهللادرعل للءقفاريص فلأ
 .مهتلج نمر هعجاو] ناكو هن هلم ناكر اهلا نكلو د-أ ماريوت ناك لسه

 هندالوتناكو + ىنايمصالاراس نبةزج نيهرا ع نيدزجنب ىلع ةجراس

 "قاتسرف هنع هللا ىضر زب زعلا درع نب رعذتموبةةملخلأو ةرعسهل ةثام ند
 ”1مهدلومنأ ةءناهمالا جةئيدم لهأ دن وهناوامامل لات ةيرق قاف

 1 م ىبطخملا لاقو ندق عسل ةعجلا مويورع هررهظ لوأ ناكن اما رد روظااو

 | نيرصن ةشوب ناس ارخص ىلاولاو ةنامو نيرشحو حبت نس نا فتورف ل2

 31 ' تاورتول ارضا تتكف ةءمأ ب ءافادش وش [د( من. ناورم ةهدج نم مىللاراعس

 ١ عذجلا ىثينأ لبةرداسف ه. طلع + ضد روق ش نااعذ ىرأ

 تن. ا ادريغو ةريز# انج راو * |نمدريغت هنعالوغُشم ناورم ناكر

 ةيناثءء ءلابتك_ةالعتو نخفف ا
3 

 ماتا نوكي نأ ك شوو 3 ران ض.هو دامرلا لاش ىرأ

 ناف



 ىلعهايؤر صقف قرعثلاة-.حانب تعقوو ضرالاثءاّضأو قاف الا ترس 1

 نادعب .رذاىلا ىضعو هقر افئامالغارنطي ىفنأ كش ام ل لاقف لقعم نمد
 عمفاتحناعرعرتامل يعد نءأشنو مسمانأ هب راكان دتسوو انتا 1

 نب ىسع ىلع عمجا هنأ مث هرغص ق هيلاراشإ أددما ءااسدأج رقت تاكملاىلاهدل ظ

 ىدومرو ضج نءانهاح أ نمفادعاقت حاز ءاناقب ,س رداهسخأو لقع ظ

 ئربقلا هلادع ولا لاا معرس دا لماع ىب مناف تاهحصاب جارذ 1
 امسوماع هضم .ةدعب هءلا امهلج نءةفر كحل |نمدل الفن أذ نيقارعل اىلاو

 سيسي امو ]ل1 نم اون نب م هاعهس.ةاوداصؤ نصملا قدا اة امهك

 3 لسمايأ ذغنأ هماع ششي نأ لسة لفسمن ستاك أ

 ناو ام عاب لقعم ن يسعد رب هر لصت | اسملف اهتلؤ لاّقجال ى ام قاس ل ند 0 0

 هازنأف لقعم نبا سعب 2و اهتم نهم دن عتجا ناك امذخأو ةلغلا نم هلقح
 ناس رداو ىسعدوعتب ونوس ىلا فات ناكو لع ىنب ىف هرادب ىددع
 نب هللا د .ءنب ىلع نيد مامالاءارقثن «ةعاج ةفركسل | مدق دق ناكو لقعم

 نيملجتلا ىلع اولمخدف ةينا تار هل | ةعمشل نمت دععمتلطملا ذب نر نئانملا

 هرذأو همالكوهتذر وي علل ,ه دنع سما اوفدادق نيس ند عبأأ

 ييعبرهذأ كلذ مس قنوات مدنأو م-هرمأ فرع مما اوه لام
 جرخم < ءارقنلا ءالؤه ىلا نع ىنب رو دن« لسمونأ ل دع ن نوملا نم س:رداو

 روك للا مامالاد نب بهار ءا ىلع ءانقثل اد رو أف ىل اع هل اسست كم ىلا و ْ

 مهرداعأ !| ىتثاممر اندعفلا نيرثشم هنأ [ةاؤودعد ةمامالا لون دقو هدة ِ

 نمةلضءاذه مهلاقو هبدأو هلةءو هقطنعو ه,سعأف هل مايأ هم || اودصأو

 ىلا اوداعءاءقنلا نامث ار ةدوارضح همدخ مامالا دفع سمو ماقأو ىلضعلا
 تفرعو ىفاهمدالا اد. ل فال اف ناسا : موق .الجر وول ماماللا

 الاهليسرأو رمالاهداقو !بسمانأ اعدم ض رالارخ هثد سوق «-تطايو هرهاظا

 ةانايزتمأ ىلا لسر أ دق مامألا ب_هاربا تاكو ناك امهرمأ ن ه«ناكو نا ساو
 نم هرم مما أ ثعب الف تدملا لهأ ىلا م هوعدب ىفنارحا نيربك نس ننال

 فاتت لموأ ناكفرب رم نافل افلاصالث| ناو ةعانلاو عما كآن ظ
 ضرالا ولم لجأ لموبأهدنءرك ذداةو نومأملا قو ناجل سو مهاربا نيب 1

 1- باو دج : نب د نا ع ايا
 7 0 ايف تو 22 م يا ا ا يي طا

 8 ير 0 م6 هيما يا



 د ا ا وا را ا

2-2 
 ىناسارفملا

 حيزاولا و لزئ لمعلا ٠ « ًامصاع طاقتنأ ءاد_ 2 اشاح

 ١" ذم 2 : ب و فافعلابخ وبستيهدابب ناكو ةعتم هفينا قو ةريثكراعذأو

 اه 0 همأان حوامل |هملطق شك ارم بح اصول هربت ىيىبح
 1 اونا فلس داون 5 ماوعأ ةثالث وخذ ا ماقأو هيلع لاقالا

 5 ردا لاوهورهطلا تنو نفدو سنا عونك ار ةرمض< قونو م ةقلام

 اكو ىلا هل اهير ةن انعم و نت او ىدخاةنسن امش منورثعلاو

 1 0 ةئلثلاءانل |نوكسو ةهعملاءاخما قف . نيستاملاو 2
 ٠ التحت اه.فوةريمك هلق قىهورامغأن ممم ىلا ةمسفل هذه يماهذعب و

 ١ [ مدع :واوتص نم ةانثملا» نا توكسو امل و ةلمهملانيسلا م .ذن ىلههسلاو <

 4 المكوكلا مما, تعم ةقلامن٠برقلاب ةيرق ىقو لبس ةسنلاءثه ال
 لا اريحا عل قامو 5 ا,ماع لطم مل .>نمالا ساأدنالاد الد ع.ج قىرال

 نمادنالا ةريبك هيد ىهوءاهاه دع و ةحوتفم فاق ة-وةةممالفلالا

 0 طاغوهو مالل ارسكي ىفاءمدلا لاقو

 يووم |ىناسارخلان اة علقو لسهنب نجرلا دمع لهوبأ )«

 0 رزوجرزيدأو نم نردوج نب سود سنراس ١» نبنا5ءنب مهارباوه ليؤو

 1 رسابعلا ننهتلاداسبع نم ىلع نيد < نب ماما م هاربا لاق ىسرافل نامت

 جرلا دمع هسفن ى ع3 كل ةءارغت ىترالاا باخ كعمارغ نطل ادع

 «(لعأ هللاو
 .1لاقب د يرق نم هنا لبقو درس ىعمت هبرق نفنيديرف قاتسر نمدونأ ناك

 اكو ىرق هذ ععمهل هن رقل اه تا مم ارف ةثالث ىلع ن اوحام

 ةكق نيديرف قاتسر ىلع عطاقهن امى :اوملا ةفوكلا ىلا بلح نامحالا ضع
 دثنْنذا دنع هل تاكو ناويدلاىلا هص خل ن نءهملاداملا ىله ءاعدقنأ وزع همق

 هواهم ةيزامل اك خأذ ةكوكلا نما ارملج ةكم_ثو هكا ةيراح ناخيسسو نبا

 قار لغرا ة-اذ ناب رذاىلا اذخ [هح ارت ىدوم نع ىحنتو لماح

 تع ماقأف ىدقلا تفادىأ د لةعمنن ش ردا ىنارب# نيل ةعم نبى سعد
 .ةأمتلافتءفتراو ران ةلدلحا نمير فن لول سان هناكهمانم قئأرفامانأ

 ٌندِسَو



 )م (1 ٠

 ىنأ نب لغوهةع مثلا تلاقو ملسسو هءاعىلصهللأل وسر تابت ةثلاىذر
 هاهو هت سو هب اع هللا ىلص هللا لوسر تن. ةمطأ ننال هنع هللا ىذكرتلاط 1

 هباغق ناكرطظنلا ن اع. .اوٌماتلاركجفلادءب لص ولو ةبوجالا فئاطأ نم

 هتدالو تناكو + اودرسشلوط» ةريثك ن ساس هلو ةسدرلا نءالضف نسا

 رد ظ مثعىجل انة« 4 اهلمل قونو+ةن امس ور شع ىلقو ناك ةئساسد ر 5: | ظ

 دل د عما ينفدودادغةئاعمجو ندع تو عدسة ناضمرربش | 1

 ةلمهملاو ءاحلا مذ ىداجوب ىلاعت هللاام.هجرةن اممجوةرمثع عدرأة تس

 مف :ىوزجن اوه ةحوتفمءابو ةحوت همومه لاول دما يدشا .

 حضوهوهو زو# اةدر ةىلاةم_ستلاهد- هىازاهدع, و واولانو وربما ظ

 روهشم
 هس

 ىلأ بطلا نب هللا د ,ءد# ىأ بيطخلانينجرلاديعدي ز وبأو ساقلاوأ) +

 »# (سلدنالاىلا لخادلا 0

 مامالا ليهدلا ىمهتحلا هس لع ىلمأ اذكه هيد نينا طخماورأ ظفاحتا لاق"
 ه.اعهللا ىلص هللا لو سرةرمس حرم ىف ف نال ضورلا ى رانك ت عاتقه للا
 مالعالا ءامءالا نمكآر ةلافمهبأ اعف مالعالاو فب رعتلا باتك هلو لس

 هللا ىلا هب ورومأن ما ىف ىلاعت هللا هن ؤرةلةوركفلا ات ::تاتكدإو

 ةءد نما لاقةدمغمةريثك لأ اسمولاحدلا اروع قرا هلة سمو م_كوهيلع

 لئتسا نمكل ذكو اهاباءاطعاالا ةح اح اه. ىلاعت هللا لأسامهنا لاقو ىندثن ا
 ىفواهداشتا

 م-قرتيامل كل دعملا تنأ « عم وريمضلاىفام ىربنماب ٠
 عزفملاو ىكتثملاهي )|ندأبل وب انيك شاد جرب .نمان ١

 عمجا ادت عر لال « نك لوقف هسقزرنئازخ نهانا
 عفدا ىرةفكءلار اقةؤالامف ل ا .سوكا|ىرقف ىوسلام“ "

 خرد وأ نان ىأف تددر نلف «' هل حك رانل ىرف قوس ىلاهت 7

 عع كريقف نعكالضف ناكنا 5 ه_هءانفةهأووعذا ىذلا نمو

0-06 
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 ا

 11 01 هللا اس هلا للم

 ءاقلاوأ

 الملا وهو حو نبناوضر نينو د»سنينيس> نب غ-ءصا نسج |اىأ نيدجأزعا
0 



 ,جرفلاوأ
00 

 اد و يسرا 03

 ظ ا ا 7 را رق ّدصلا وي
 8 . ء(ظفاحما نيدلالاجبقاملا ظءاولا ىلمتحما 4. .ةفلاىدادغملا

 نونة ىقفنص طءوإ :وااةعامدصو ثدد- 421 ىف هتقو ماماو هرصعةمالعن اك

 أىقدهلو هب رغعا كافة لأ ازجأ ةدب راربسفتلا !ءقريسملادازاهم ه هلو كاع

 ”تاعوضولا هلو ا جراتلافم ظتنملا هلو ةريثك ف اصن' ثد د- 4

 عضو ىلع رثالا وهف جقلت هلو ع وضوم ثي د لك افرك ذءاَ [ةمرأ

 مرتك !هيتكنف هل انو باطل اف ةعفانم ا طقل هلو ةدتق نبال فراعملاب ديس

 قدح الرقي ىح كلذ ف نولاخب ساناو انكم[ ءطنم بتكو ةمئنأ
 ناكفئدملا ! ىلع سرا ركلات عقو رمت تيس وايت و هاا س راركلا
 هنالاقي + و لقعلا هلق داكب ال مظءئثاذهو س رارك عسن 3 مون لك صاب

 .اهتعلص في عسر هيلعمللا ىلهلوسر تيد حبب تكىتلا همالق | ةبارب تعج
 و كل دلع فذ هتومدا-*ب هيىل_بغب ىذلا ءاملا امين طيم» هاودوأو راك“
 لع باع هال_غُفلا ضءن هل ىند دن أ ةفطلراعشأ هلوا مهلضفوتفك-ؤ

 3 دادخغت

 ل افلا ١» ممول ع قارعة مارب 3

 : نيت الخ ْثب رقلال وزو 5 بدرغلا !مالكب .هعل |نورب

 باقث مهناريسج ريخىلا « ربخ ند 2:5 نا مهم: را

 دراالا ى 121 همت عم د مهتما ولد :ء مفردعو

 ه:ء كعام نسجأ نت اا ظءولا سااحم ىف هل تاكو ةريثكر اعشأ هلو
 ا ١ الموز كذب هضافافقمب اوةنسل |لهأ ند دادةيب عازتلا قو هنا

 "كا اضطناومانأت جرغلاوأ جب ثلا هر برص اع لكس | ىضرفامهتعهتلا ىذر
 اع لا تناكوم اجهل ضنا لاقفهلضمو ملص قى مكلا لطرهوكا نع
 ةشك هتنبانالركم وبأر ه ةنسلا ل قف كلل ذ ىف عمجارمال ىتحلاسحلا ف لزنو

060 



 ف ١

 ا.يكرتد عاب تنكردق كءذو # ل |

 ْ اود داعالا لح ناو ًاضدم ةروظعائدلاامو انعترح . 1

 ارحم تاج الا ملال |ئذم و >| ىلع قسالتولاكلذك
 فدصا ىلا ةسذا!هذهءاؤامهدعو نيتامهملالادلاوداصلا مف ,قدصلاو

 اعاورلادلار تدل رمهم تازنربج نم# ربك ٠ هلق ىهو لهسنا

 قونو + ةدرطمةد_ءاقىهو ىرخغةرخىلا بسنلاىاولافاك تسنل اى مم"
 سم :ىرق دق ةروك ذات اسد الا بح اص ليءع»انننجرلا دبع سعوأ أ

 . ىلاءتهللاهجرةئاملْنو نيتسو 1

 ىر امئالا درع ىنأ ني هلل ادا. ءهع نيد شع اولا ىنأ ن.نجرلا دمع ت َُت اكرلاوأ)*«

 ظ « (ىودنلا نيدلا لاكب ملا 5

 هقفتو تام نأىلا ءادص نمداذغب نكسووخل | اعف مهما اراشملا ةمالان «ناك
 اهمودلاع ١ ارةالردصتو ا !|ةسردملابهنع هللا ىذر ىفاشلا بهذه ىلع

 نها ةره تاداعسل |انأ ف , مثلا ضو قيل اوملار وصتمىأ ىلعدغللا أرقو

 دو .ءةتناوهت ءذأو ىلاعت هللاءاش نأ« انمار لا ىلا

 مهنمةعاج تيقاو ءاملعاو راصو ريثك قل هياء ل غتشاو بدالا ل ءقردتو
 بات هلوةدئافلارثك ذ خأللاله.وهوذي رار تاكو ردا |قفذص ز

 نرخ ألو نيمّدقدملا همف عسج جءايدالا تاق, .طقباتك هلواض أونا ف تاز

 الاب 3ك ًأرقاماكراسم هسفن نأكم ةمذاناولكديتكو همحرخص عم

 ايها اهعوايندلا كرتو ةدايعلاو لعل ايالغةشمدتر فهرعرت كى عطقناو

 ةرشع ثالث ةنسرخ”الا عس ر روش ىف هتدالو تناكو« ةدجةريس ىلع لو

 دادغيب هن امسوو نيءبسو عة نس نأ عش أن ةعجلا هلم هل قونو «ةنامسجو :

 ةزمغا “ب :ىرانالاو + ىزارشلا قدساىف أملا ةرركب زرباباسن نو دو ١

 راسنالا ىلا ةم_سنلا هده ءارفلالادعب وّددجوماراه د و نوتلاوكلل]

 30 00 ممر ظ

 ىرادنالا

 را

 ست

>5 
2 

 يك

8 
1 



 ىقدصلا '

 اقذصت هلو '
 ضع ىلا بر قتو :

 كلذلرنمدلا .

 ين .

 رفا هرم

 لش ثدلاب

 م ها

5-56-]- 0 1 0 007 
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 0 ا 100 ول

 ريطب تا ةيدبثعالا عامضلا لماع ترحم نبا مه يسمح نم
 3 /|هءاتكوةب
 + كرو

 ْ 3 هفنص هنا لاق :و هر عفت :اوال اد هر ل غش 3 :لةكرامملا بتكلا نم

 نأو. رفد نأ ىلاعت اي فاطل رابنمخ رفاذاناكو ىلاعت هللا
 : دقو بنان يب فلالادعب و ميج ديدشتو ىازلا ثذ, جاحزلاو « هتراقهر عقم

 هيسنلا هذه تنسق لوقلا مّدقت

 ١ لءال اددمع نب سأ ون ىميوم لأن دج نيا نأ نين راادعد.عسوأ )+

 ظ خرقا ندا فدصلا نابحنب صفح نبةرميمنب ىمومنب

 *( ىرصملا

 0 عنج هلوقيامبافراع مهي راو لع اعلطمو سانل الاودأب ريسخ ناك

 ىلء لم رغصوهورخ .”الاو نمي رصملاب ص ربك الاوهو اميه د أ نيذرات

 نيىح ساقلاوأ امهليذدقو امه ةرمدق أ امو رمصم ىلع ندراولا ءابر غااكذ

 ”نيسو د_ف-وهروكح ذا اد. هيأ اهو اموماعىنب وزىرغملا ىلع

 . ةديدحل | هلاوقال ل قانل او هنع هللا ىذر ا حا
 .مهيروكذ لا دعس أ ةافو تناكو ىلاءت هلل اءاشن | ءأمأ!فرح ىف هوك ذب نآ مدعو

 ةزسورج ."الاىداج نه تلمخ هل .ل نيرشءو تسل نينثالا مون ن هدول

 0 دعو ءانرو حاح نب مساق اوأ هيلع ىلصو ىلاعت هللا هجرة اها نعد .رأو

 5 ةودخأ| ىرصملا نا ثلا ىنالوذملا ناولس نبهللا دمع نب ليعم»| نب نجح للا دنع
 هلوق» يم

 * ترمثن نا كأي امو د

 3 هشكن :مي راستلاب ج هلت تلال

 5 قدك ىو ىرك ذو كتومتدرا

 5 ادعاهاكس نم مدمن < تزعشت

 نت تءح#امسانلا مهرك "ل

 م هتلسنب اح 1 تر

 ادم 1 و 3-0 اس رقدو اقيصت ير

 ؟اسوصتواةيدصت نواودلاكنع
 ظ 1 لام أراك

 1 , ايوسحم تنك ذا قو نأ

 1 7 موسقلا ١ لام_كال_عم

 ١ انقيتسانلا ىف موقاتمت راس

 ”ايوسنمناكذا تع ناك ىتح
 نا



 ا
 قهأو لعمل عاونال ةعماح ةقد رطفاللا ىف ها د هور -

 ةن_هتدالو تناكو « مف انهفاصت لكو ريغص فيفصت اض, أ نيدل ا لوصأ

 ةعجلا هلا ق وتو « روناسدب نب شدو عبس لءةوّْئام رأو نب رمثعو تس
 ررب !نايةريقع : نةدودادغسة نامل رأو نيعمسو ناقدتسس ل اوسرسء ند ١

 ديد شوو اولاو اه و نمةأ ملا ءأَم اا فو ماا مدن ىلوتملاو « ىلاءت هللا هج ْ

 ةيسلا ذه ىناعمما ارك ذيملو كلذب فرع ىنعمىال لعأملوةروسكملا مالا

 و اسوا نب لا هللا د .ع نس هلل |ةبه نب نسما نيد نبنجرلا دمهزودنموأ) ا
 «( فاش ثلاهرقفل ارك اسعنئا, فورعملا نيدلار 'تقاملا قشعدلا

 دو «_سم ىلاعملا ىنأ نيدلا بطق غب مشل ىلعهقفت هليدو هلع هّتقو ماما ناك

 مفتناونامز دعو ىلاصعت للان سنا ميلا فرح فد هرك ذل "الا ىروبا سيلا

 لعق او ا هيمو نامز نمدقل ابو يردو هسقل لنل | تكتب اد ورتو قي ص

 ىواتفلا فاد دسم ناكوءالضفو ءْءَأ اوزاصو هءاءاودّردتو ريثك ا :
 ى كالا ثدي راتسحاصرك اسعنب ىلع ماقتل ىلأ ظف أحلا نأ ناوهو
 تاكو ءاسؤراوءادعا انعام ني نتج رعو لاما لا ل هر ذ

 ناهس وا نيس ة:سهدلومنأ هطخ بتكوان ظ ةثاهمهو نع سهم ةثس هدا

 يرى ناعم نيرمثعةنسءاعب رالامون بحر نهرشاعلا ف ىقونو *
 000 هءقوصل ارباقعارارعه ربت ترزو لأ“ 0

: 

 ةأشذو اراد ىدادغيلا ىودتلا جاحرلا دما نين جزل دبع ماقاؤأ ٌْ

 جامزلا «( ادلوموالصأ ىدنوااهنلا '
 هلوطالول عفان با :كوهوىربكلا لج ا تاتكمنف فندووذلا مع فاماماناك ١

 ال ركبت أو ىدي زيلا سارعلا ندع نءودفل اخ ةلدمالا م

 هرك ذمد-ة:دقو حاحزلا ىرس: |نب مهاربا قدم |ايأت عصو ىرابنالا نب :

 قونو « لعاوج ضو هنااا احل قشمدنكسو هب فرعو هءأأت ه3 :
 ناضهررمم ىف قف .ةودن النو نيثالثو عست ل مهو نيثالثو عمس ةذس حز 1

 ج رخدق ناكو ىلاعت هللا هجرةيريطب لدقو ىقثمدب عمأ ل قالاو نب نعت را 1

 ل لح < 1



 0 (و) هع نا لا

 هقفلاو لق وردا مارال بو لعب نوم نيج را دق وأ هيقفا|ىلوتللا
 5 + (ىزوباستل ا ىفاشلا

 ظ قدي وقدي هلو ةرظانملا قد .ةقوةري_سلا نسحو نيدلاو لعل نيراعم اح ناك

 ظ 0 «ب د[ دعب هني دع ةمماظتلا ةسردملاب سا ردتلاىلون فال اوهقفلاولوصالا

 انس تس ةنس ةمق.ىفاسونع لزع مث ىزارعشل اىتمسا أ يتلا انو
' 

 00 ثأ|بحاص غامصلا نب رممنوبأ ددعأو لن امي أو

 1/0 يون لأ اهذعزةساو ا

 .تاقرط ىلعهل» ةىذلاهراتك قىنادمحلا مهأ رب 0-0000

 .ةمالس نيذجأ ىنثذح هلاثمام ء ءاهقفلا اركح ف ىزاريشلا قوسا ىبأ خيش

 ىو لا ىلع نب نومام نين جرلا ديعدءسربأ س ردتلل ساجاللاق 0
 ”هتماودارأو هعضومءدانتسا ءاهقفلا ركنا ىزارتل | قدما اءأ ند انش 75
 0 ” ىرعقفحرفأ لىتأاولعام 1 لاقو نطفف هنود سواحلا ف بدال لمعت 0 نأ

 : باو ىلعو سدخةرستا> دو رهثلاع ارو ني انو 1 الا

 * لضفلاى أ نيثرحافأ سلت رضفل !عا|لهأ باث همن 0

 ٠١ الف تضرتعاو تاقف هلم ىفاو ملكتف هراغصأ تان رخأ ف تدلجو ىسمترمملا

 1 ىاندتسا د وتداعاتو تمدقتف مّدقَتا,ثر حلاوأ ىنرعأ تبون ىف تدبتنا

 "حرفا ىلع قوةساف هياكصأ, ىنقأو ى ماقو هدنح ىلا تسأ> ىتح أ ردو

 نا هللادجر قدما ىأ امض عضر مقردانتسالل تاهأني-ىناثلاءوثلاو

 ْ أو ةءالانمّدع اج دعسىأ للعج رخو ممقلا فو أوهعنلا مظعأ كلذف

 ءذورااورع وهل قروكذ ذا ا ىناروغلانجرلا دبع مساقلا نأ نءورمي هقفلا

 ”ععسو ىدرويبالا ىلع نيدجأ ل وسب نءاراب ودم نينو سح ىضاقلا
 "ارز غل |هذيش فمنصت ةنانالا هي مك ةنانالا ههه ب ا فيلا ردح

 : دود |!باتك ىلاهبف ىسهتت ادقناكو هلاك الس ةةينملا هت اجاعو هلمك لهنكل

 .ةزمهلافرحف روك ذملا لعل ادعسأ حوتفل اونأ رس قس نمدعأو
 رطاركل سالو دو صقل سيفا : لو هردعو

 : 3 تارغلا هاك ىف م-ج هنا قد

 : ”ارفلا ف هلو هربسغ باك ىفد جوت داكن الهلا ةمب رغل هرجولاو لئاسملا



 دعا
 ىقنسحأ نم همالك نمو تادهاجمافّدحلا با راو تاداسلاةلجنمناك :

 تهذ ةوهش كرت ْق يقي و دص نمو هراهخ ىف لكيلا ل ظ 29 هل» ءآ نك نابل

 تكرت ةووشب املق بذعب نأ ند مرك أ ىلاعت هللاو هباق نم اهبىلاعوةنافمس هللا
 ىدرو نءهل» ]تءلاقو سفنا!ىوه فالح لاعإلا لضفأه مالك نموه

 ىنعم لك هلو ماع ناعم ل: سار ل ْ

 ىذر ننةثامو ةرمشع سجن ةنسلوقو نتثامو سج ةنس هنافو تناكو #* جيلم '

 ةلوه٠ءنيءاهدعب : ونونلانوكسو ةلمهملا نيعلا فب ىماعلاو « هنعهللا

 روك ذم نانلسوأ ب سني جذم نم جددا ن كلام نب سنعيملا ةسفلاذ- هَ
 بلال ادع ١ وهحوتفم ءارفغل الاد عب .دالميلأ لاول جرف 5 مهلا

 ىلعايملا ةيسنلاو يشسمدهطوغن هب رق ىهو ايراوىلاهسنلاهذاهنونةيناثلا

 ا اا ا

 ةدّدشمأ راديفءايلاو بقل ذاوشمةروصلاة ذه

 «(ىفاشلا هيقفلا ا ىناروغلا 2 ىزورلا ىناروفلاناروف نيدجأ نيد عن بن جرلادبع مساقااونأ)» ٌْ
 رك فأن .ء هقفلاذ_أ ىورف ىلو كأوهوو رعةبعفاشلاةاهقفلامّدقمناك 1

 لمفلاو للملاو لدلاو فالخلاو بهذملاو لوصالاففئضو ىثاشلالافقلا |
 بهذملا ق هلوةذمالل ان ضرالا قدطو ه.فأ# هللا هقئاطلا ةضأب رهيلاتيتناو |

 ضعي تءع»و دبفم ب اًكوهو ةنادالا باك ب ه ذا ف فذص 0 وحلا ٠
 ونأ ناكوذ ئموب باشوهو هتقلحرض ناك نيمرحماماما نا لوقب ءالسضفلا

 قلاقىذْئثه:مهسفن ىف قيفاناش هنوكل هلوقل كس هالو هفصتسال سال

 هسفع وقول قف عرشو كلذ ف طاغو اذك نيفنمصملا صعب لاقو بلطمل اة اهنا

 نّسو ىدحا ةن-سناضمرروش ىف هنافو تناكو « ياروفلا م «اقلاوبأهدارخ

 طؤاحا هرك ذوىلاعث هللا هجر ةذس نيعسو تالث نياوهو رم ةنيدو داعب راو

 قس :او روبات خي رأت قاسى ىدرافأ ارفاغل ادع نب ليعم#| نم , رفاغلا دبع

 هذهنون فلالا دعب وءارلا مذوواولا نوكسو ءافلا ذب ىنازوفلاو 5 هيلع :

 ىناءعمأ امرك ذاذكهروكل ِدملان اوذءتجىلاذبسلا



 مالادهازلا ىنارادلا ىدنعلاةيامعنيدجأ نينجرلا دبع نال وأ )< ناومل_-- ولا ظ

 فارادلا

0 

 م
 بوتاصوهو كلام ثومدعب كلام ب اصضأ هر عفنتن او ةنس نب رمشعاككسأ |
 هع 6 الو تناكو 5 نوذحس ذخأ هنعو مهمتك لجأ ن ءىهو مههذمف

 .ةنسفوتو « نرثعو نامتةنسل قو ةهثامو نيثالثو ثالث ةن-ليقو نيدنثا
 : ا 1 قي نعزيشم للمسلم ذل ةنامو نستعد

 : امم ريق ترزو كل املا همقفلا بهشأر بق ةلامق ىرغصل !هفار ةلامأ

 د : و نونل ا مف 'و محا مضن ةدأ :ج 9 + ىلاعت ال ارسل نجنرفلا

 تلا قو نيل مب قملاو 2 ة:ك اسءاهمثةدوتفمةلمهم لادا الا

 ةدحاو هلبق نهاوسد دلوءاقتعل | ىلا ةءنلا هله فاقاهدعب واهقوق نهةانثملا

 ْ ُ .مهريغو رضمةناكن مو ةريشعلا دعس نمو ريجرخ نم مهنه ىش لد : أدق ن“ *مه لد

 | نمدم زناكو قتتعل !ثرحلا نيديب زىلومروك دان جرا دبعورصءمهتماعو
 | مهوءاقتعلارهاظلا تل ازن تلا لث ا.قل |تناكىعاضقلا هللا دعوأ لاقوريجرخ

 |0000 لسم ينلادارأ نم لو قيرطاانوعطقباوفاك لئابشلا نمعاج
 0 ندر متفانوءاقتعلام هل بقف مهقتعأةىرسأ مهب مهملا ثعبف سو
 ' ءاقتعلا ناك ةرديفلل نيريشع ة نس مر غلا لوتسم ةعجلا موب كلذ ناكورمصم ص احل |

 + نولصا واكب ,رعلانالددا رلالهأ م هلق اعاو# ودنا رلا ل هأ ىف نيدو دعم هعم

 5 ارثا لهأ نوطب ندن رطب لك-| نكج مواهب نوفرعب هن .اريهمنط 00
 3 ءارلعجأ انأ صاعلا نيورجلاسقفةبا رنط. لكل نولعح امذد لا نم
 - مستلاكرمالا اذ_هناكف اول ففا ماع كةوعد نوكستف دحأ ىلا همن أال
 : ا هلا ىلاورععجرو هد ردنكسالا مفاسلو مهناوودناك اهملعو عماسجلا
 ظ عبق نوطتةءاعضو ماود لذ مهدسعب ءاقتعلا ءاحمتمهططأهب سائلا طا

 1 أ لوني ناكو عر نيم داعم م 4لاةفورعىلا كلذاو كف ةءاراا لهأ دنع

 1 : اطل ا هيوعم» والزنمهنؤ د23 لد ايدل فه ىلع و رهظتنأ كل ىرأ ظططخلا

 ٠ يشيد ثرخوأكاذح ذكلذل ارهاظل ا لهأ م4ليقف كل ذاولءف

 0 0 تدمج أف اهملا جاتصةمب رغ5 لد اق ىو رصف 0

 اهركذ

 ناحه
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 0 حلا كي 1

 عبس ةنس قوتو «ءانحل ا, بضع ناكو ةرعم هن إلا فيقحت ةءبرلا قوف ناكوا ْ

 ةنيدعلوالا عسررم ىف ل ,ةورفص نماتمقب تلال د>الا مونةنامو نسوا ا ظ

 اهلهأو نسوتن -افلاق تورم بأن ىلع رقفوريدو ىلاع5 هللا هجر تورس 1

 أنوه نوئوة.ل.هتوفرغ الذن رقلا لهأو دصمملا هلق ىف نوف دموهو نواس ظ

 هلوق, مهضعب هاثرو سانل نم صار لا الا هفرعب الورونل ! هيلع لزني حاصل
 عءازوالا هدم نعد رق »ع هي لكما

 عافت : ملاع نم لامس يي ةعب )رش ” درطه-.3 نعوذ رق

 عالقااعأد- ُه تابع ءامافم سرعان ذل ٠

 ناكوتو ريب ماحلا ل خد ىعازوالا نأ قشم دمي رات اسعنما طظؤاحلا 1 1

 اًيمهل_-وق نال | مفف احم بهذو هيلع ماسملا قاغأف لغش مالا بحاصلا

 مذ دمكو +“ هق فر قدعن 1 زعلادع نيد.يعسأه أو كلذلةدماع نكتنلو' '

 « ةلمهملاداهدع» و ميلا كو ةلمها ا ءاحلا نوكسوا هتك نمةانثملاءاملا ١
 هده ةلمهم نءفلالا دعب وىازلا خفوو اولا نوكس و ةزمملا تفي ىازوالاو 1

 نادمه نم نط .لسةو نعلا نم عالكلا ىذنمن طب ىهو عازوأ ىلا ةيسقلا
 ملو سدأر ةلا بايقيرط ىلع ف_ثمدية يرق عازوالا ل.قوديزَنيدئرم عناق :

 مف توريبو « نعل اس نموهو موملا بسنف مومف لزتاسمناو مهنمورعوأ نكن
 اهرغ [قوواولا نوكسو ءارلا ضو اهم نم ةانُملا ءاما |نوكسو ةدحوملا# ايل"
 موبنيسملانم ضرفلااهذ أ ماشلا لحاس ةدلب ىهوافةوف نم ةانممع 0 :

 ءاحنا تفي سون هنو هناهمجو نيعستو ثالث ناس ةلا يقر ناعما ِ

 هله هم نيس منو اول انوكسواوةوف نمتانثل ءاتل امذوثرغ :1|!نوكسو هلمهلا ١

 يملا 1

 ءالولاب تعا | ةدانجب ندلاخن مساقلا نين راادرع هتادصولا
 «(ىكلاملاهيقفلا

 بقكحو هنارط)و ه-:عءدل !ىذرثالام مامالاب ىلع هققفتو لعل و دهزلا نين عدجلا

 ل دتادق هنازمان ألو ةلقل | لمق ةسموهو ه دن تدق ىنول آه ان عضو د5 :

 1 مهاقلاّنامامالا



 ندد 086
 :ارءاعيرألا لل وتو «« هليذف ىنيدلا نبا ءاكحام ىلع نعل اةئامتنرأو
 : ني 3 قوت دب دلا نسا لاو دن اهسخو نيعب رأو عست ةنيددمتااىذ

 أ 7 ”لنتن دارقلا نا 0 2 رآلا هلأ نم

 | لانا داو 17 الا ناطقلا نانو 0 ءاغلا لضفلا

 7 كلفلاّنِح مأهارتنامزلا فرخ 03 امداقانمف ترص مخرملا ياا

 1١ كلنلأن هزدع عرش امأ 5-3 اعرف موفلا كت تنكنا

 0 ,نيدوادلءةورأ ل ءأ أ نب نجحرلا دمع ىمعوبأ ) « للداوا

 1 + (اذهريغ فالح هدب .أمسافو ىرامنالاحالجا 1

 وأو نافع نينا عو تااط ىنأ نن ىلع نم معهم ةفركلا ىباترباك أن مناك

 هيلا يتورع رم مهم هأ ىر ربو مهنع هللا ىذر مهريغو ىراصنالا بونأ نجرلادبع هود

 3 للا ل ص ىنأ ا نع ةءاوردإ لبلو ,أ هوأورعنمهعاع» نوشمال ظافحلاو ىناذكهىعثلا
 عدو هعمنع هللا ىضر تااطف أن ىلع با ار تناكو لمج اةعقو دهشو لسو ىو حذلا ضعب

 :عهللا ىذر مهاوس قادخو ريع نيكل ادنعو دهاحمو ىعشلا نجرأا درع هنم هللادعاوض»د

 . .هءلارمىققرغليقو لمجد ]ةةورع ةذالجت نعني نتساتسلااو 5 لوا دن ارر ماو
 ' اي ليقو ثعشالا ناةعقو ىفنع قو ثالث ةنس مجاممئاريديدقف لسقو ثيدحلا بنك
 ٠ امذ ةديحأو « هنع هللا ىذر ةرمجهلل نما امو نيد اهنس لمقو ىدحأ نيرماع هعمانأ

 000 ةلمهملاءاحما فو سيئا

 اوركذقأسسو ةلمهمءاح فلا ماللا دعب و جنا مخن حالجتاو 5 هكاف نركمد 4

 ىلاء:هللاءاشنإد#ش < - 6

 ؛ *(حع ازؤالادمحبن ورع نننجراادبعو رعوأ)* ىازوالا

 5 | 00150 فل] يمس قناع أهنالم .5هنم لعأ م اعلا نك ماسلا لهأ ماما

 أى جب رف عازوالاءدقم غلب ىروُم اناء .ةسنأ كور تور“ نكس

 اذا ناكف هتيقر ىلعهعضو و راطقلا نمهرععي سأر نامف سلق لوطاىذد
رونل اهسنع ىوروءاطمو ىرهزلا نم عجم يشل قب رطاالاقةعامج

 أو ى

4:2 



 )ع 5 0 1

 نأ ةديرخلا ف تاكا |ىناومصالاداجلا رك و هباعن ال ام نودماو ةعالخلا
 السج ودب رأ هلم ناكىذلا ناتراسعملا مط ناكز 0 ذاك 2 انأ
 ءانولاو: أدب دسلا ناكو مخ ثيح قوسل ادو# ناطاسلا رسم تععتسأ ١
 ةاضقلا ىذاقراد ىذلا مترملا يان فور ملار ةظملا نبى نيلي عسنب :

 دامعلا نام ناتسرامملا انه قامدم .طوأ دصاو ىنتقملا مامالا مانأ قدا دغيم :

 هاعسارا هلنأ 1 هءلعتاك امو هلضف رك ذ وروكذ ملا حلا ىأ ىلع ينأا

 نكسو ماشلا ىلا -ةتئاروك ذا كس انأ نا م ةعالخما ىلوالةءاضرلا سبأ
 هناودف تيأرو هحور ةف- ىلع لدتةفب رظ تانرحامو راسخأ اهمذ هلو تشم

 دس ناك ةرمملا رديف رك ذ مّدقملا لد ارطا اري نيج نيسحماانأن ظ
 وأهل لاقب رعاش ق.ممدي ناكو هءاع نياءقماواكو رز ة, لة تو ءارعال

 وأ مزعف ةدصقمةفلأوةةوم كسلا بأن يبو هندبو ةياعد هبف تناكو شح /

 محلا ىأن م سل[ و مهدافرب رياسسا و كققنم ىتب حدك ر زشملا هجوم نأ '

 هيلا كح اورأ بتك- ةهماعة.صولاب رمد :نباىلا اءاقروك ذا ذا

 الضراف لوقبامتلحوع « ىتفلاقمعق سا نملاانأ ْ
 ال-صواذا هرهو-ذو :موه لاقل 76

 الج هلا حر نسوواتا 5 امك رس نسح مهملع ءلتاو

 الحر هلثمسانلا رصنأام 4 لحردنأ موسقلا ريخنو
 آل دن هن ل-فاع يش ال هلث اع هفصو نع بونت

 نيف فرت_عم » اديأ هب 3 هلق ىل-ع وهو"

 الفواوس اع امأو فذسلاو ةعاق رلاو بلاي تع
 اليخ هم تدقق هلع رص »© اذ ريل ه-: كافاتا ا

 ال_-راذاهبب>رو دول و؛ 0 اةطت ىل- ناهعمق

 ةلسعل للا !نم هل جزعاو 58 هيترفظنا مسلاهقسأو ا

 امماج نمدي نرد نبا ةروصةمأهبى هاض ةمأ ز ءارهد ةروصقم| ثم وكمت تمل ثأدلو

 ارغلامهوقزلول ةقرف نم « هلّدي الخ مولملكو 22
 اهف ناشو هرك ذمذقملا كان رهاسف نكت ذاق ةءئرع

 نيناو تسةنسف هتدالو تناكو «عابطتالا» رعش ىلء با اغلاو لْرَخْأ .
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 3 5 : 3 مارا همق ىذق مود د ما مانأ ردلف

 6 أ فرع . مهمل بتكهنء فرصن انف :ريزولا هداعف ضرع د هللا 3..عناكو

 ظ 7 |تناك ذا ىلع ابتعن تركشورسخلا اهب زج ان ىرغارخ ةلءلاكز رح
 1 لاقفاريخ يما | موب ىزجىذلا ىارءالاك انا َدعم

 ظ 03 تاع مأ هنالنع قمانارأ 5 هناواربدخ نمل | موي هللا ىزح

 ' ثعاوبلاتاعبنابالاّن هارت « نك-:ملو رودخلا تاس رانارأ
 || .هلرقوهو ,ربزولا هد اعف ض رمدقو تاغ بأ ىلاىرتعبل اهبتك [ماذه لثمو تا ثعاوملا هلوق
 )| تكداليؤ:ىعتولاداهعتل +« ازالو تنغ مناغانأ, 22 قتبانعمهنف
 ' لداء نم اندوع نأ ىلع لمعت كلالتعا لمانأتل نءهلبق تنبلا
 ا 1 هلدامد تععراو أهسمج ءل دع اًدوأريزولاةرو ز تدممأ ةيقاسقلا ومع

 01 اوتاكو سما اذه ىلعهمظأ نءرصتقنو رعش ناو: دلو م هاد زاحالا

 لاوش نم تلح هلل ةرسشع ىتنثال تدسلا ةلءل هتافو تناكو + نيتثامو نيرعشعو
 / الإ رأرمالا قرتو «ىلاعت هللا هجر شرق ةرباق<نف دوداد غبةن اهل ةنس
 نونو نات اءزعو نيتثامو نيناميو نامت ة:-ناعلسنهللادم هع

 َنهللادبع نين انعاس,رخأ تاماشو امون نيتجنو نينسرمشع هنرازو ثناكو
 0 5 لعاثكتم هربق ىل هللا ديبع هوخأ فقو نينثامو نيتسو سج هنس .رهاط

 1 ' 0-0 اريق ىلارظنو

 1 ام ”امنم ىرت نيعأ اةعم دو 2 ا,مقارت ف نز<قرتسفنلا

 1 اهيفاوون بابحأةرثكك الو « انلقك ىنعتاراماععل

 دال ركملا ىلهابلا د« نيهللادبعنيرفطمانيهللاد.بعكحلاوبأ)« ىرغملاكلا
 7 * (ىرغملاب فوردملا

 وار دنع ادالبب هدلومواهرك د ِمَدةتدقو سلدنالابةيرملا ل-هأ نم هلصأ
 "رات ىلا: هللاءاشن اءرك ذى ”الاىضرقلا ناهدلا نب ىلع نيدهم عام
 ناك هنأو نأ. دصلا ملعب :دماه ماقأودادسغب مدقر و دملا محلا أانأ نأ هعج

 انفو داوم 3 ذو عاضشفأ مالك ىيتناة سد ئفاو بطأ او يدالاب ةؤرعم

 ب ترعشناوبد هلو ةمكلاو بدال نبي عج ةلضفلا لفاكن اكءريغلاقو

 ةءاللاو
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 هنال_هارم ناّكو ة.ك ولاة. املا ىفةلاسر باكو ءارعشلارأ اغأ قةراش ]

 راكد نير زا نع ثّدحو كل ذريغو ةحاصفل و ةعاربلا تاكورتءملانندللا

 نمو ةيشاحلا قن 3 ةركمسلا دمحدصاقملا ن حاف. طا ارعاشال رام ناكو هزع

 دارطةسالا ن ندو لاقف دارطتسالا بارق ةدعلا باك ىف قرنا ه؟ ةائدرعإ
 نب هللا ديبعل رهاط هللا دبع نب هللأ د. ..علوق كلذو فو جامدالا ىف 8 ع

2-9 3 
2 

 دضتءللرزو ننس نا ٍ
 مركنوابح نوف اةةعسأو #ُ انسوفن فانفاعساانر هدىبأ

 مدقملا مهمانا أ :رمأ عدو 5 اهعأم-مف كامن هل تاقف ْ

 هرعش نإ

 اهرسحت نأ بصةوءدّنُك « ارت كج ىف رعتل ورح أ

 امندحل مورا رمق « هت ىان ىلعوكسلاىدهأ ظ
 .. اهبكيأ لالطالا لع فوفو < انتي نيبلاةادغاناطملا اور ٠
 اهو دحأ لاجالا عمتتعب نا 5 مفتاقف ناو اني : ا

 انيق اه قرتال كسااه ع ادعم ولعب سفناخاولاق .
 اهيفىذق نهراج ىنديع عمدو 95 منرب--نامدا نم سفنتلا تلق ّ

 ابمدانأ قوص هدهح ق تعؤر 4 ركشعمىل_للاوأو د- ما اذاى تح ٠

 اهمجرأ ىقع نم صولا ىلا ىل له لسمتعو ناعم انا 0

 هرعش نمو ىسابعلا دمع رءاشافب رطلاىنالامتد> " ظ

 نوصخلاو جباصملم_ه يب موق قار نم ايرجأو ظ

 نوكسلاو ضْفلاو نمالاو * ىساورلاو نزملاو دسالاو
 نوذملا مهتفوت ىتح +« ىلامللا ا: ا ر كحال

 نو.عاتل هام لكحو ي« نواقانل رانزكق

 اضأ
 هلزع مون اريمأ ضن 8 ىذلاوهربهالانا ا

 هلضفناطاسلزب) هي« الولاناطاسلاررتا
 ايد

 جراف .خأ ف نكو تسسسيعطتساام باول ضقا
 3 لح 0



 ف ايل
 وهتنم نمرعالا اذه ماقن٠لقأوهوابمف ةلاطالا ىلا ةجاحالف ةروهشم

 ظ "7 نسال هر تااهللاد_.عانأ همءادناكو رغما ةفالخلا

 3 95 ب د كرف 2 هلفرعالاه]ت ثا

 1 7 ةنسةدعتلا ىذ فا مف هعورمن ناكو دماغ ونا ةنسل وش ىف احادي نم

 وتم بدول عضاوماهيفدّدجواهتراسع كحأو سو تروس فب وذ اعل
 روما فدفو ماقلادلوروصن 1 مماقلا» دلو هن كإ ممتنلا

 /ةرعاتقلا وةيرصااراندلا كلءوارهو_لثالاريسس ىذلاوهو روصتملا
 | ل اع هللا هج .رنيدلاحال_دناطاسل ادب ىلع تضر ا ىنح مهملود تّرعساو

 1 ١ ->الو ىلا هلأ« اشدا مومن رك ذى أ سو هتدفح نم ةعاجرك ذم دقت

 هتدالو تناكو 5 هللا د ءىلاب تلا اذكه نوب دانسعلا م هلاقد 0

 ليقوةيلس ةنب دعنتتثامو نب سو تسوى لو نيو علب هس
 ظ * نيو عسنل ةعمجلا موب ناوربقلاو ةداتررباذم ىلع ةفالخلاب ل دو ذذ هور كا

 _ دقو ة-اماوعم نم هعوجر دعب نيتثامو نيعستو عسسه نس رخ 0

 هلا 'ىذن.نولعخ عنبسل دحالا موي ةسامل مل هرو هظ ناكو ىرجاماهبهلىزج
  قونو د سأ.علا ىد هدالو نع برغملادالب ءامدحرشو نح* ةنامو نيعمتو تست هددت

 . ةيدهلاةئاشلت ونب رششعو نيتنث اة لؤالا عب ررهش فصتنم ءانالثل اهلل
 ا كو ماللاوةلمهملا نع لا مهقي ةرلبسو *ٍ ل تاج

 31 .لاعأ ندم م ىعود ميلان وكس عماض, أاهغبف هو اهتع نمهانثملا

 1 دلت اكنءاه منا هيما: فلالادس و فاقلاديدشنوءارلا 2 :ةداقرو *

 0 امهعضاومىف امهيلع مالكلا| مق دق ناوريةلاو سام ادهمو هءقدر أن

 و رب قي زر نب بعصمنب نيس! نب رهاط نب هللا دس ءنب هلل اد مدع دجأوأ )<

 1 «( ىعاز :2|ناهام

 ا | | ١١ تاز ذعلا سن كامو ,ةيوتتس أرك ذمدقتدق

 اخس ثا |ىلواريمأ روك الا هللا د_.عناكو اهريغو ناسارخا هت ءلونو
 ١" اةيلاؤا ديس ناكو همخأ توم دعب اهم لقتسا مث هللا دمع نم دع هدحخأ نع ةفالحخ

 "باك ةفنصملا نتكلم هلواسئر مهنم تام نمرخ آوهو هلد أ ةسادر تهمنا



0 

 «(ىىدهملا بقلملاهللا دع د وبأ )+

 نسحلا نب هللاديءعوه ناوربقلا زي رات بحاص لافاريثك نالت هسأ تذل

 ىلأ نب ىلع ني نيس | نب ىلع نيد نيرفعج نب ىسوم نب ىلع نيد نب ىلع ن

 رك دما ةءج نب ل .هعدا نيد نب هللا دعوه هريغ لاقو مهم ءهللا ىذر بلال

 نب نيسحلا نب ىلع يدهن نسسح ا نب هلل ادمع دج أ نب نيسحلا نب ىلعوه :

 الثوم رلانب قولا نيقدلا ني هلل اد بعوه لدقو هن ءهللا ذر بلاط أ نبى

 نيج ابن نايعك ذل نرا هللاتاذ ف نوروتملا مه لاقي ةثالثلا

 اهئاوهللادبع ىضرلا مساو دجأ ولا مساو نيل ىتتلا ساوروك ف ملارغ :

 ١ اا ولام راكم نال هير ىلءافو أورتتس
 مهاب اضقو نيب واعلا نموه ريب غةوسأ ةفالخلا وو ريزم مهيفأ اولع مهنا
 نمدنءاذهاراةئسا هللادمسع ىدهملا ىعمش اغاو ةروهشمكلذ ذة مهعت  انوو

 هاوعد نورك: نةقللا نهساسنالاب علا لهأ ورب ريثكف الدنا هيفف همست ميت

 نس وهى زحام أ مط اءط نب هللا ل معافا : رمد | ةجرت 0 مّدقت دقو بسذلا ىف

 كلذ لعةلالداضن أ فو هلز هلا باو دج ن نه ناك امورمص» ىلا هلرصودنعزعمل

 كانه مانرك دىدلا سانا كلذ ىلا جاد-اامو هر 5 تكحصذأ هس فرءوأهنأ

 نبدجأ نينيسح اهم جو زو هللا دبع هبقاو دمع .هعسا نااضن أن ولوقب وأ ا ٌْ

 ظ 5 ىدءعلا ىدهملا

 3 اذا نيعلاحد_ةبالاك ناك هنالاحا دق ىك#و حاّدقلا نوعم نب هللا دع نب د 0

 3 عيلالاريسناؤوسايلسسلالسواليىدملاساوسا

 0 وأ هتعب ىلاوعد ىذلاوها ذه نا هل ل5 ءهو راردم ىع كلوأموخ رهو اهكسلام ظ

 3 ى هللا دمع أ ةجرتف كاذ لءمالكلا مّدقتدقو هءقب رقاب ىيمشأ |هللادع

 3 هلافتعان ىمشلا هللاد_.عوبأ معالق هلقتعاو ءسلا ءذخأ» امجافر] :
 ' ريخ عدلا غل او هذاة سال هسامادعم دصقو اهريغو ةماّك اكن ماريثك اع :

 : لخ دف عسلا نرهدلملا نمركاسعلاتنداملف ندمسلا ق ىدهملا لت ماوصو

 هم د ناكهراعصأ نم لج ر.ذطوالوتتمىدوادسوف نصسلا لاا 1

 لقد كابلات ةرءتارتالا هوربدأم هملع ضةَءذب نأ هللا ديءورأ ف اف 9

 هرادخأف ةلحابو ىد-هملاوهاذه لاقورك اسعاا ىلا لسرلا ب رخاف ىدهملا



 نس هللا ده

 دهادولا

 ةعسلاءاهققلا

 ا يل ]لا وتنص ظادسم نقاديعشادبموأ ٠

 1 4لردم ني ىلا .له نب دعس نب مَع نثر حا نب لهاك نب عيص نب مور نب نش

 ١ 22 ء(ىلذهلا ناندعنبدءمنيرازتنب رضمني ساما
 داو هللا دسعاذهو موتمةعد رأرك ذ مدع: دةوةنيدملابةعبسلاءاهقفل ادحأ

 د

 : ول نيعبانلا مالعأ ن وهو هعهللا ىذر ى اعل ادرع_سم ني هللا دمع نأ نبا

 ١ أو ةريرف ىأو سامع نسا نم عممو مهماع هللا ناو ضر ةراعصل!نماريثكاهلخ
 امهريغو ىرهزلاودانزلاونأ :ءىورو ٍنيعجأ منع هللاىغ هر ةشئاع نينمؤملا

 . ا ذملا هللا دمع مهيفرك ذ لو روح دعب رانخك دأىرهزلا لاقو

 0 لك نال ق ادع تق ست غتك ادق ىنأت نناظفاريثك أش إعلان م
 / | هّلادسع نم سلخ ىلنوك نال 'زرزعلادب عنب رعلاقو ئدكدي ف
 راد فاأب هللا د سعىلامأ نم ةلءا ىرتشال ىناهللاو لاقو اهسفامو ايندلا نعمل
 لاقف كانفتةذ ثوب رع عماذه لوقت نينمؤملاريمأ اء اولاقف لاملا تدب نم

 و دب ىلع هن داهم وهةوععصتت و هيأربد وعالىنا هللاو بهذي نأ

 اهيقتتو مهلا رسنو باقل ورتو لقعللاهقلت ةثداحلا ف نا فولاو فولاي

 نعتو عستةنسلبقوهثامو نتنثاة:ن.-قوت « اكسانالاغناكوبدالل
 : ْ 0 ا ا رام وس ف

 1 هلوقوهوةساحما ناك ماقوأ هل
 روطفلا ماتلاف ملف كاوه هي« همفتررذمثىاقلا تققش

 0! ريس قالا عم هيدابف « ىداؤفىفةمع ب >لغلغت

 00 ووو حسو نزحالو « .بارش غاسإثبح لغلخت
 ةودْوَنَل!ة-اردودللا قلاعفاذه لْئملوقتأ هل لة رعشلا اذهلاقالو
 ْ هد ,وةمملا لاذلا مفوءاهلا من : ىلذهلاو «ثف:.نأرودصللدءال لئاقلا

 ُ انةركل كو هن مةقتايةكردم ن ليه ىلا ةسنا هذه ال

 1 ووو و هل..ةل | هذه نم نومل 3 هىلاعت هللااهسرحةك!رواحلا هذ ىداو زهأ

 ْ ا :احلا قة ءابرلا تناكو هذع هللا ىذرةر جهال نين امهثو تس ةن هللا ذعددلاو

 2 لهاكن ص هدج ىلا
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 ن.ئهؤملاريمأ هللا ىلع لكوتملا مامالار ةدح هللا دع هن أذن , رمأ ةمالنستو جار ,

 عسس ة تسب سس احلا دج نيدجأ ىددد ىلع و كمن د: اتووزعمادأوهءاقب هللا لاط 1

 اشوقنمءانءلا ىلعاب ىف لا ناط» 4 نم كلذ قوفام تاعجو نيتئامو نيسبعي نأ :

 ةرشع عسأ :دوعلا ن هز : واحامىلاتذبعو عهملادر وزاللاباتومصماروفح هلك

 هلك كلذت قنفذ ءاةكحسملا بلل ةضراعلاو هيلع بوصنملا سأرلاواعارذأ
 ىلع تنتكواهرخ [ىلا ىسركلاا هنآ ةضراعلا لع تدثكو درو زاللاو بهذلان

 ارطس لراس اهؤرقي ثمح سامقملا لحن دم باد قوق لينال لباقملاقاقزلا طئاح
 نيملاعلا برهلل داو محرلا نجلا هللا مس وهو هر ىلا هلأ نمماعنرلا ىلا

 ىلع لكوتملا مامالار فج هللا ددعرمأ نيلسرملا دمسد_عانذءس ىلعهللا ىلصو
 هناصقنو لدثلاة دايز هي فرعتل املا سامقملا اذ هءاندنننمملاربمأ هللا

 ءاذ_ءالا ىلءرفظلاو نكح او زعلا هل مادأو نينمؤملاريمأ ءاقب هللا لاطأ 1

 نيدجأهدتكو ةفأرة-.عرلابو ةءغرربخلا ىهدازوءامتلاو ناسحالاعباتتو

 قحلاءاح ل قو هللابالاةقالو لوحالهللا ءاشامهللا .بامهدأ بالا ىدنجا

 ىتلاةنلاىقءاملا غلب هللا مس رخ الاواقوهز ناك واق ناز هزو

 اعيصأرمث ء ةناكواعار ارذ ةرمدع عسس كرا ملا ىلكوتملا سا. ةملااذ_هابسف ىن 5
 ل هذلا ىلع لطملا 0 ةلاةقوف ط' أح ه>و ىف هدم كَ ماخر نم عسل هتذخناو ا

 قوذتناو "و هنف ىقءاملا لح داعا ارذةرمث عت ءاسملا غلد ءاذاىذلا ارادقملا ىلع ظ

 اعرزهبج ركفزرحلا ضرالا ىلاءاسملا قو انأ اوربملوأ طئاسحلا ىلعأ ق كلذ

 ىقساخح ادي م نيدجأهب 5 نو سه يالفأ مهسفن أو مهماعتأ هنم لكأت' ا

 مسو هل آو ىنلا دم ىلع هللا ىلصو نين ” امو ننود ٠ رأو عمس ةنسةرخا الاىداج ا

 ةمثع ىنثاىلاىب بمن نأ ىلا اهءصأ نورمثعو من امسايقماىفعارذلاواهلستا ١

 ءارلا فيد درلاو د اءءصأ نيرشعو .ة هع رأ هرامصاوص كلذدي واعارذا

 طامخ ىف ىعاضقل اءركذ فا أ امه:دروامينمىلوالا دي دشتو نيةلحهل 1 نيلادلابو,

 سا.قملال صف قثكإ ذو لمذا قلتتناكيئتلاهب راكارك ذو رع 3

 .  نعماخر فن رط- تتكون دامو نعد رأو عبس ةةسيجر فسادا

 هةيعارس 2 اا

: : 



 دا
 ةيزو ماس َن اكو هللا ىلع لكوت لارمأي ناصر لا بساحل ادم ندجأ هغضو

 | ادق ةريزملا قسايقملاءاذس رم أدق ةرعبملل نيءمسو تس هن قف ىضوذتلا

 ديزي ترظانسا.ةا نم عضاوم ىلع بتك [نآت درأ امل لاقهنأهسنغ ىحو

 0 00| وسلا عداحلا ناسخلاو بنو ننال ةفاذبا

 1 ]كوتملا نيثمؤملاربمأ مسا اونا ةرقل | نمت ان [هءاع تكي امن_بحأ نأ مهتلعأو

 ١ 1 نام راونل «قاوفا: :اوهل لعلا ناك ذا رتدتةلاربمالا ساو هلل | ىلع

 ١ نأ نمو اريمأ ب ءاتك دروو كلذ :ىأرلاعلطتس ولع نأريغ نمب:كف ىهو

 تيرس اذ نيمو اريمأ مس او سا.قا ارعأ هشن امو نآرقلا نمتان[هيلع تكي

 اسافر, هيض الو يس |ساقللا ىلع بتكي نأ نكعالت انآ نآرقلا نم
 تلا عضاولا ف ةيانرلا ف مد ة:ىذلا ماخ رافتتكا ام عج تاء>واسهنم

 ماخرلا ندد تداثع.صالار د5 ىلع ظ.اغ موقم طاق ةراكلاترّذق

 : تعبر تك املأ تاعفدعب نمأر مق عملا دروزاللانر غلا غبصم

 ةرذء عسب سنز و ىلع لايقل ءاني عسب رتف ةعب رأزوطسقريداقملادب واستم
 سايقملا] دالي انااوهو قرشا |بن احلا ق ندتكحفروعلا نماعارذ

 انو تاع هءانننافاكراس“ امعامملا نمانازنأ وميحرلان جرلا هللا مس

 .تريهاء الا اوماعانازنأ اذاؤددماه ضرالا ىرتو ىلاعدلا نن اجلا قودمصحلا
 .نءلزتأ هللانأرتإا ب رغلا بن اجا ىلعو حم جوزلك مخ اهتم رو

 | والا بناحلا لعو رس فطأ هللا نا ةرضخم ضرالا مصتق ءارءاعملا

 ع :راصفد: < |قولاوهو هتجر رش واوطنق امدعم نم ثنغلا لزنب ىذلاوهو
 واذ_هنالاعارذةرمثععمس غلاب اذاءاملا هجو ىلعاروطس تان الا هذه

 قاطنلا ل_ةءافاطن ع.. رثلا عمج قرشع ن اثلا عارذلا ىف تاعج مثةدانزلا

 ع نءانلا عارذلاع ءازابتدتكو رثعسداسلا عار ,دالةمالعهلء-ىذلا

 قاخىذلا هللا ع م>رلا نجرلاهللا مسن عيب رثلا عيمدص طيح داو ارطسم

 وطج ملازر د 3 ارذل |نم هرج جرت ام ءاعملاع نملزنأو ضرالاو تارعسلا

 : رهتدقلاو سعشلا عارض“ در اهتالاكلرضصت» ماي رصلاقف ىرخل كإفل اكسا
 : تاذمتاو داو ةوعل اسم لكن ف ءك ات ةدراهتلاو رجلا لرواد
 ةداعبسو نع سامقم ميحرلا نجرلا هللا مس, راغكم :) نان الا نااهوصخال
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 دضاعلانأاضأ نيب مهلاءادعلادحأىف ريسخل ًاواهعطق هنال ناكاذكو' 1

 فرةءدهمل اتجرشلتو ردم نب دع وهو هماتم ىاردتلو »د [قزو نا 1

 ىربعم ضعب بلطو كلذل عاترا ظيقتساامف هتغداف اهي فورعموه دحصم# نم ١

 دوعسملا اذهىف مقموه ص نمدوركم كلان هللاغفمانملاهماعصقو انؤرلا '

 دذماعلا ناكو ىنالفلا دعما ف مقموه نعفشكت هل لاقو رصم لاو بلطف !
 ىأ ماسلا لاو ىتخلاهرشض دس ب تيرالالا 0 فرعي ا

 ىمو وهنأ نم كان راف ل تاع ١ ىلعهي لحد 'دوهذخ أ فاءقو صالح .رهق ١

 كودو أرهظالف لاو اوس لك نءهيواح وهو م دق ْئثىأ قودالبلامدق ١

 انل عدا ئيشان هللاقوأ شه اطعأهملا هوركملالاص, |نءزمتلاو قدصلاولاحلا

 ل اشم نرسل انا دنس ل ادق ضيف هلدس قاطأو
 ءاهقفلا ىتفّساو هعايسْشأو دضاعلا ضدق ىلع مزعو هب سصملاراب دلا ىلعنيدللا .

 ةدءقعلال الا نم ةعاشاودضاعلاهنلعناك انكلةزاوصةوتفاف تق ق

 مهرثك أناكوكلذي رابت_هالاو ةءادعلا ىف عوذولاةرثكو داقتءالاداسؤو

 . ى”الاىناشومخلاندلا مخ ف زيشلاوهو دعما ىف مقملاقوصلا |. فلا ىف ةغلامم أ

 يح او وذا الكعك امد عمل ىلاعت هللاءاشن الا فرسف ىذا
 ةدالو تناكو « دضاعل اور كلذ, تدصف كلذ ىفمالكل|لاطأو نابمعالا |
 ةئامجو نمعب ناوي تيتاشا منيقب رشعل ءاثال_ثا!موندضاعلا
 نمو عدس هس مر | نم لع لل ماع ىد_إل نيذث الا هلم ءأ قولو« ٍ

 مسف هأسث ناروف ةلودلا سع#نم ظ.غه]ل_صحدضاعلانالبقو ةناهمجو ا

 ءاروثاعةل ل تامدنا ل.ةولعأهللاو تاق هسفت ١

 دادرااوأ قرد ءلان ذولا داّدرلا نم هلل ادامع ني مالسأ دنع ندا دارا 0

 +( رمعساقملا ب>اص :

 قوتونآر ةلا نادصلا لع و قد ءدعلا عمالا فن ذود ناكو اكاصالحرنإ ١

 قه قاه:ءاموهرمأ قرظنل عج هيلا عجور صم ةريزحدي دل ا لمنلا سامقم
 ةن:-دقوتو « ن الا ىلاهدلو ىفةءالولا تّرهساو نةثامو نيم راودسةتسلا ا
 سأدتملا اذ هو لأ هللاو نيدثارو نيتسو تسةنسل5 5و نيتئامو نيعبمو عمن ْ ١

1 



 ىدسلادطاعلا

 : ١ نال
 / هيش ' لع مساوهو ءاناهدعب ظ00700

 2 هتسلا دن ناني فيو نيدضا ملا بقال هقادد عرأ),

 . كوايرعىدهلا | اريدك !نيزعم ان يزيزعلان 3 احنا نيرهاظلا
 رك ذفأوهتبيلهأ نمدعاج رك ذ مّدقَت دقو نييدسعلا نمرمعم

 ٍ «(نيقابلا

 ا ادع هتج ا دما راتلا قزئافلا هع نء|ةاود ب ةكلمملا ىلو

 قشلزوذ ذقءسدقو 0 املك نها ا ان

 ' ني حاصل اهتاروك ذلادضاعلارمالاقت أو ةزمهلا فرحقرفاظلا ةج رث
 ْ 0 اناغتمعمشتلادب دش دضاعلا ناكو اهمجءاطلا فرس فروك ذللك زر

 1 حاصل |هريزور اسوهمد لتس اماسىأر اذاو مهنع هللا ىضرةرادعل اسس
 7 ءارعأ لم ةواهر رعس عفترافق تالغلا ركشح | هزاوةموع ذمةرب_سهمان [ق كد زر

 ١ ىوذنفأو اهتلتاقم لتقف ذب رصملا لو دلا لاوحأ فعضأو مهنمةمشح ةلودلا

 ١ لاومالان م سانلا ىديأ ىفامىلا علطتل اريكح ناكوا وتم مزملاو ءارآلا

 " نوازتنبنيحدرودضاعلا مايأ ىو قلعت مهب و هندب سالاماوقأر داصو
 هراعصأ هيرد_غرصمدالب نراقامف دو ث ورك اع هعمو نرغملا نهرصتتسملا
 ” هلام-جتو ندجو عمسةن_سىفكلذو ارمد هلةةؤدضاعلا ىلا ءواجو هوضقو
 " تقلتدق ناكود.غ ادع ظفاحلا مانأ قناككلذنا ىل-.ةو ناضهررج ىف
 7 يقع ءامنيشلا فرح هوكريش نذل دسأو رواش ةجرتىف مّدقت دقو هللابرصتنالا

 5 ةجرتف ا سسو اهملعربشلا هاليثساو هستاو د ضارق: ابسف ةلاطالا ع
 1 ن٠ةعاج تعمسواضا . أكل 3 نم فرطءالا فرس نيدلا حالسص ناطانلا

 1 1 رتكن ءانعلا ضءبلاولاقههتلو دلث اوأ ىف موقلاءالؤه ن | نولوقب نيد سدملا
 003 1 .ةلدحاو ىلوئاذا ىتح ءافلتلل حصن راق ًاهيفرك دة قروانل
 5 نق ةئافد ضاعلاةقرولا ف بتك امرخآو ةريثك اياقلأماىتكف ب اتللالا
 01 ناعلا ناياضأو قاعتالا بدت د نناتسوتتا ا 1 سر ندر
 9 اوددضاع هن فهلا ذا كدضاعانأغ اي *!!تدضعلاق. عطاقلاهغللا



 (؛ى1)

 ةيمعةمداخ هل تناكوةريبك ةماش هعمج ف ت'اكءدادجأ دحأ نأر وكلما
 ىطاشرلا هل 1..ةفاههه ثا ذرثكو ةطاش .رهلتلاق هة.ءالاذاو هرغص ىف هنت

 ىلءالا ىسدقملا ىرب نب رامج ادن ع ناك ةرب شحولا نأ نيه ديعدجيوبأ .

 دب اردلاو هب اورلاو ةغللاوومتلا لعق روهشملا مامالا ىربعم ا

 عمان عمد , رعلا اعذخأ هرهدةردانو تق :وو ظو او ماهم تاع ناك

 ىلع نيد-# نب ران اخ ضتنا اطىأو ىولاىنب رتنشلا كلللادبعنبا

 هللاد دعى أو ب دا | قداس ىنأ لعد دا عع امهريغو ىطرقل !ىرفاعملا

 جالا ءاتك ىءهلو برعلا مالك ركحأ ىلء علطاوامهربغو ىزا را

 هريثك عضاوع مف هيلع كردّدساو بئارغلان امد ىلأ ةقثاق شاو- ىرهو دلل
 اول ثاريثك قلخ هم مسورمزلطا لو «تارارنوملع يلا 5م

 ىفةمدنقملا تساتع ورم ا يسودو | مسعظعأن ه لج نءؤهباو 2: ة:اوهماع

 اورخآ [ىهزءلقنو هتمدقمف هر ذوىلاعث هللا « ان اك تارا

 ردص الءاشن الان اود مفصلا هيلاناكو هلاعو هيوسس تاك اراعن اكو

 هلعلام لصد وهنقصت نأ ددبالا جاونلا ولم نمكلءىلا ةلودلا نعت اك.

 ىف هتجرتىف كلذ ترك ذدةوذاشب اننا ةفظو تناكهذ هو ىف لادن نمهمف

 ىبعر راج او ةياورم نعت ذسخأو هراصصأ نمةءاجرصم تيقلوواطل| فرس

 ىقلسرت_س لدار ءالايدرقتءالو همالك ىف فاك- ةدالو ةل_فغ ديف تناكمنأ

 قزتش اوما بط قبال نهب 1 ضعمل اموت لاق ىد- قفت !امع هيلدا ظ

 مذحأتال لاقو همالكمم اعد زهق هقورعب أيد :هذتل اهل لاةفوقورع» امدنهلبلق

 سدح ا اذهن م انافاأ هلت اكوءديرأافوةو رعي نكحي ل ناووةورعبالا

 صارخا زد هات يأرو اهبارعا لع فةوتنالو هلوقب اع ثرتكمالا
 ىأأ ىلءّدرلا هلو ءاهقفلا طملاغأ قف رطل ءز هلو ىربردل | صاوؤملا ماهوأ في
 َى ةرير طا اغهمق نيب ىذأ ناكلاف فرحا اذهىف درك ذهل باشا نيد

 نسماخلا قرم هندالو تناكو « هلع ىف رصقااامو ىريرلرمدتئاو تاماقا قا

 ةعاسلا تدسأ اهلل اممصعقونو 2 لي ام . رأو نيعستو عمت ةنسبجرزم

 ىّريو + ىلاعت هللا هجرهنام.-هو نيت ابعو ند :اهنسلاوش نمنيرعثعلاوأ

 ل لخ 31 0

 اا تاخذ آ# #>| 0 منكم

 1 دهن ب كولا م تنوع يدر 30 1 3



 ىللاشرلا

 40 ش

 ال . اضيأورعشنمو
 ا قارا 0 « .هنيع عوط تعد اىذلانا
 ٠ هنوفج ماقس نم ىعمج ماقسو يب هنأطأ_سنم باى هلىلذ

 ءأ ذقلاىل اونو هنأع اكو نيسجو ىدح | ةنسمدعتلاىذفدلومو رثكرب ءش هلو

 ٌ لاوذ نم نواحت تا ينالا موزهو برق ف وريد لقوة بنلي ةئيدع

 9 ءاريغتمندو مانأ ةثالث راد قن ودىلاعت هللاهجرةنامع 0 كتب

 لاو ةمكلا راتسأ, تقاعت لاق هنأ هند ىورو ةالصالو نفك الو ل -غربغ
 اماه تس دنو لعل 1 رك هوتفر هت امتهداهثأ !ىلاعت هللا

 | هتماندو ىلدقلا نمب ءآر نمريخأو تديدتساو كلذ هناحجسدللا لبقتساف عجرا
 : : 00 ا السلس مع ا نيسنو هس لرقياسم

 أذا اهو كلذرلا ىلع ىضة مثلا كلذ فدراولا ثنا ا لعدم

 هيف .هجوخأ

 "نفور مخلل | ارع نيد جأن بف ا ني هلل 22 نب ىلع نيهلل ادع د وأ

 0 ىرملا ىسلذنالا ىطاشرلا

 | نس ناك هلو ب رارتلاو ةاورلاو لاجرلاو ثي دح اي ةريثك_ةانعهل تناك
 0 ثار ةاوزرةاسلابا- ا زاهر الانعام 1 د تاكا

 ىلا هللاءاشنا 0 ا هسىأ

 7 لةسةر < الاىداجن منولع نال تدسلا موي هحيحض ىل طا ثرلادلو موو«

 ا ةزمملاح :ةلاوروااف لاق ةمسرم لاعانمةدار 2 ؛ ةنامعن رأو نمتسو

 ١ اطاعتس وواولا ممثو | محت نع أ: لاءاملا مضوءارلارع نو المو

 ! موو ةدعض العرس نلفت مب لاا تق + ءاهاهدع .ومالو

 ظ انتل هجرت امو نسرأو نيا 21ه سودا ىداجنم سنرشعل اةعجا

 . ةروسكمتل مهمءاطافلالا دعي و ةهعملانيشلا ذو ءارلا م 2 لارلاو ء ىلاعت

 تكف 3 ةلبدلا ىلاالوتل ..قىلات سلة. سنا هذهاهتت نمت انشءان مت



00 
 قسايدلا نءاةافو نأ هناك 2 |.ذه نووذمف نيرمثعو تمس ةنسءدلرمن

 ةداورلا سم نمو مكر للا باسل نما زياش دحأ رهو هنا مستو سمن

 مدت .-هنتسوهنمدافتسا ولمصمتلا اذه هل ل ص>دةنوك ند وهن

 روك ملا باشا نما دلومو ل لالا ةافو ني ران نمءأن ركذام ىلع هناا غابت

 نسلا اذهل ثمىقو ةنسةرثع ثالث مركل اىأ هش ةافو دنع هرعرب دقت ن

 ريدقتل | اذه ىلعف هءلء دعب ىاشخلا نبا اخ تال ةعجرو لاغءاَذَعَم
 اه ب زال توك نأ لق وهانرك ةىذلاغإ راتلا اذه لبق هدلوم نوكي
 ةهداغتسالاو لاغتشالا نودةباورلادرعجت روك ذملا هش نعهّساور نوكتو

 ره: ثلاث ةعجلا ةي_ثع هتافو تناكو» معأ هللاواريثك نوكحب كلذ لثمو
 رادبجزالاب ناس ىلاعت هللادجر .ردادغيب هن امسجو نيتسو ع. ةذس ناضمر

 مو:ناطل )| عما هيام سو يخيب اميد_جأةريقع نفدوءاّرفلا م ماقلا أ

 تيبس

 0 نب دباولا وأ امذاملا ىشيرقلا ىددنالاىدزالا رصأ نب فسوب نيد نبهنلا بعدو 1
 ىكرفلانءابفورمملا ْ ٍ

 قود ةرغو عرابلابدااو لاجل لعو ثيدحا لم نونف قاما يق نأ
 هياككلا سن نبأ هيلع لد :ذىذلاوهو س ادنالاءاملع خي رات فيناصتلان

 ةيبل اهيتشمى ةو فادخغناىف نشحن اك هلو هلصاا|ءاقعىذإ

 ىققرشلاىلا سادنالا نملسسرو كلذرخو سلذنالاءارع كراش نا

 نداس“ كو مهنم ععدو ءانعلا نعذ_ءهأو علت ةنافلثو نينامثو نتا هنن

 هرعش نمو مهمل م

 ْ فراعت نأ هامل جو ىلع 5 فق اوكي اند ءاراطخلاريسأ 3

 ' د ءاخو جاروهفامف لو>ربو 3 اوسع تع بغل اونذ فان ١

 فلاذئءاضقلا رصف كلامو ىقتي و كاوساوج ريئذلا اذ نمو 5
 1 فئاوعلا باسل موت ررشناذا < ىبفصت قى :ردعال ىديسابف 3

 فلا اوااوفح و ىبرقل او ذدص» امد:ءريقألا: 11 0"

 (ٍ 0 كارل جرا 5 ىذا عساولاهلوفءىنءقاضنُل 1

 ريب د ووا دم 1 ا ع 5-2 ف١ 4



 نانا
ح أ فاد عر نب هللا دع

دغلاا "تلا ىورملادجل ا ند
 ْ : :ء(ىدا

 تاكواولمكب .لو ىن> نءالعملا حرشواجملعم كامن اتكلا طسو نماناوبأ
 ةيصاموتدب تناك هنأ د اعلا رك ذو سلملا ط ألا ثارتكةلقوةذاذي همك

 مدل 0*2 2 ١

 : ميو

 [ضئارقلاو سنلاو ثيدحتاو رب_ىفتلاو ونلاوبدالاقروهشملا اعلا
 زايواعأ١ نم اعلضتمناكو ةرمكلا ت 1 ارقلا زيزعلا باتكلا اظفحو ناسحلاو
 ْ ةدير#لا قىناومصالاداعلا 1 د نسحلاهياهن ىف هطخت نأكو قوطلاد.ل ا رمف هلو

 101 ةءعتلا فور «ثنمورعشلا لملق ناكولاق مت هنساحو هلئ اضف دّدعو

 ” هيفاثلااهمأت ناكو فيك « اهبماقسريغنم ءارفد
 هساك هب راعاف بحت اق + سكب اهتطانب راع

 ١ وهو ناتك قازغل هلكذو

 / | تف طحرااوتو رس * جناب ريسغ# ءاكحل هوأىذو

 ا رظت تدامنيسلاباهمهتن « ههجو رارسأر ارسالاب كمجانت
 ديعل | نيا ىنتملا لو ة نم ذوحخأم ىنعملا اًذهو
 اركألا سرا ك_ةلاخ كاعدو « كن هأو سدئرلا كدمح كاعرو-

 اًنكأ نه يوم م 4 همالكنريعلاىف كتافص تؤلحت

 ةلرثولمجاح رشق لحرملاهاع»و ىناحرجنارهاقلادمعل لجن !ناتكجرشو

 هللا لعفام ها تلقف مانملا فدل هر ف ماثلا, تنك ت امانا لاقو تاناكمو

 لق ف نمدقماوناك ناوتاق م ١ لاق ءايدالا هللا حرب لهذ تاقفاربح لاك

 تاقدت ءاسمسرأو نيعستو نيت ل ريق اوك رك راع

 / كاعته- .ذءزجىل عقو ىفالئث كلذ ف ىد- :ءو هيدالو خيرات تدجواذكه

 "نيد لضفلاانأ تاس ارصتذم هترو دام هرهظ ىلءبتكو هطخماهقلع دئاوفو

 قوت سايدلا نيا فورد لاوخ :افنب كراس لا مرك- || |ذيشدلوم نءرصات
 'ةنسوادثا عج سج ةنس قوت هنالن جن ظأو هيام راو تنالتةنس لافت

 ّ نع عمانلاسامدلا نيرصن بأ نينساحلانأ تلأسف كلذ ىلءاىرااعف
 3 ”ئر هذه ىنسفانأ ةئ 5-3 ةناقو ل .ةىل لأق لاةفروك ذملا مركعااىأ هعدإوم

 0 اىطشاذهو كوع توريس لوس كلذ نم ىثخال ى“او ندعم هس ىلا
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 ةللاةجر ترح تام ن قدو دأد غب هب داوسو رشد تسوس" الا عسرروشّنم : ظ

 ةدوملاءاباا مفو فاكلا نوكسو هل مهل نيعلا مضنب ى ىريكعلاونيىلاعتا
 ىو دادم ١ قوذ هل>د ىلعة د دل نهد اركشالا لع ءاراهدع ]

 8 ذملاءاقملاوبأ ميسُس لا ىعومم ةرينوفابلعلاو .ةعابجاو:ءي رجؤمار

 لم موضرأبناكترنرلا له نأ ءاقن 3 ارك ةذ_بءتافاقلاع نجت ناكل 1

 هرءاقذغلا تناكو ة بث كرودط هم ناكو ل_.هردقءاسعمل ا ىفدءابص خيه لاق

 نههمسشن اوس لك نمأهم مو تليد اة وافق“ :ءلاةلبوط قاما ةمظع ىثو

 ضعي ىف تعاؤهريطاطةئلتف لمحلا الدور -!|ىفقأت تناكؤرمطلا نسحأ

 برغم ءاقت ان مف هياتسهذف ىدص ىلع تضقن اقل. بها ااهزوعأو نين تأإ

 نب هلت ةدس مدت ىلا س ءرلا لهأ اك كفى :رخأ دب ,راجب تيهذهنيفاهداعب ل

 نيةلظتح اذه تاق ملعأهللا او تقرتح او ةةعاصاوتب اصأف اهماءاعدف نا وقص
 خلفا ااههماعىنل او ىضع ندبة ةريغلا نمز ىف ناكس لازهأ نهى 5 وغدا

 نأرمد» لد ص ةلاد_جأ نيهثلا دمع ني دون نب راثىف تبرم مالدشلاو

 عمت مامن اوما بت ارغ نم دنع عمتنا ريم بخاتس رجلا حلا

 مظعأو نوشاملالوطق رمد هدرعد نمد ءأج رئاطوهو ءاقنعل اكل د ندم ري غدت

 رودطن هةاا دعمت .فوةراقو هسأر ىلع ةء4و تنغ هله ماقدخ

 ىنأ ةمالبعلا فيلأترا اربالا ع ديرب اوأقتد-جوُم لعأ هللاوةرب :

 ىلاغت هللا نأ امتع تل ئذ رسابءّنبا نعريطلا ناب ىريشةءزلا عتاقلا

 لكن هةخجأ ةعد رأاه ءاقنءلااهع#إ ارئاط مالستلا هءاعى ومنع 3 .
 ارك ذا 1 قلن واطسقْئث لكن ماهاطعأو ناسنالا+--وك اههحوو بناحأ

. 
 لل .:ارسا ىب هيت اضفاعف ةدايزا ءرماعجو امهبُكمسن وس دقملاتدن لوح

 زاحت اوددعب تعقوف تاقثثا السلا «ءاعئمومقوناملذ امها تريكو السان

 ِس , ىسعلا نانس ندا خت :ثنلىلا نايدصا ا فطذتو شوحولا لكأةلزتإف رف

 اهات عمطقف هللااعدو هنأ امه 6 مل_بوام يلع هللا لصد و 9

 ملعأ هللاو تضرقناو و

 ىلا شوحولا فام-هقزر تاعجو نيس نررئاط تقل ىف اهنلا ىجوأواهلثم

2 0 
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 نو ميك +.«



 لا

 : اضأ 0 ره.ثنموامهفداحأ دقل و

 .٠ ازال تح ىلق نعلازالو *« ةذلشعلاف تحاصامىالخا
 7 راظا:م نسح مك-ةةرافذمىظاح 5 تنتحاالوداقرلا م طىل_اطالو

 7 رهزمسجالو قاساهب فوط» « ةمادم سك 1 تانغالو
 7 ناكو ةلاقمءلذ ق فن-صولّثاو الاه هو ليطعتلا ىلا تشناكو

 ظ ناسا هموهدهى مدل أهدي د وهنأ هيوم دعت هإسغىلون ىذلا حو نول ا

 0 ةياااغل ارق ىتح لهم ضعب ىلعاوضعب ةرادك اسف دجوةاهدتف ىتح
 ١ - ىاذعنم قاف جرأ 95 هفيض تدذعال رايت

 ٠ مادو | هللاف هماعناب + قئاو هللا يع قو
 1 اعدا الل نو هدام و رشع ةنسةدعقل !ىذف دتنمىفهذلوهو
 .ىلاعت هللا جرد ادغس ماشلا باسنفدو ةثام رأونيناممو س+ ةزس مرح
 ةهوتفماوتص نمةانثمء ام 0 ف تتالادع ونونلا تفبأب ,أند انو د

 , ىزاربشلا قمم ىأ يشل ةجرت فة: ءارم تأسس أهل تمّقتدقو فلا اهدعبو

 .نيسحلا نب هللا دب عءاقبلا ىأ نب نيل هلل دبع ىأن هللا درع اق او« ريرضل !ىربكعلا

 ىضرقلا بساحلا ىل» :لا ه.قفلارادلاو دلوملاىدادلا لصالا ىرركجلا

 يح 0 *(ن ردلا حم بقلللا رب رض !ىوغنلا

 يس باتم نمهرغنعو ديس رول لما تدرس انحأ
 مرا دحلان قاب لا لمع سدا رق | ىأ نم ثيدحلا عمود ا دغبب

 رخ آف نكلو امهرغو ىمدقاارهاط نيد نيرهاطةعرز أ ن هو ىل طبلا

 3 ماهم همو بق صو ودنا لع هبل يلاذلا ناكو هنرذف  هلشم هرصع ف هر

 | ناتكح او ىذنتملاناودو ىسرافلا ىلع ىنال حاض. الا نأدك ح رشوة د.فم
 - حرشباتكو ف. ال تو دا نارعأ ب راتكو نيدا < ىف ركلانآرقلا بارعا ١

 / الصفا حراتوت ةساجلا ارعش نارعاتاّكوودفلا لاء بانلل باكو ىتج نبال ملا

  فنصو ةيريرح | تامأقا اوةيتايثلا بطلا ريثو قوس احرش ىرشذزا

 . وهودالبل | هه ازهتشاو هراوعفتن اوريثكق ل هيلع لغتشاو باس اوو فل ا ىف
 . داحالا لما وتوم ةناعمجتو نيثالثو ن امةنس هندالو تناكو ب هتبصدعب و حج

 نءأن



 001 ظ
 ' تانه خمذلا نءنزءاهعزاسي 3 ماع دوع فيلا مهديق لا

 ناولسرهدلارخ [ك:ءىل لهو جا لهابادحأأ

 تاع رعتلا# ايقلىلاداؤذ م« ىارد نو ىربعةلةمىلو
 نع عل م ا د مدد هباتلاثدلات 1

 اهحتادمنءو
 نادعستدنلا|الو اد ص اهؤامالف 5 اهريغلا تعد | ماوسانلحر ٍْ

 ناعلسع_.فرلاتدبلاهلداشو فو نسحب«! كلل 0
 نارتن رطاوخلانكجاو ثونغ « مهفك أ نيذلا مش ةاارفنلانم ١

 نيسعبرأو عد رأ ةنس ىفهدلومو «ب ردقلا اذه ىلءاهم .رستنؤتاب طوهو | ا

 نر ثعو ىدحأ| ةلس بحر فص" مى قونو «سوءلط» ةايدعةي امس راو

 نوكسو , ةلمهلانيسلا ارسكي دعسلاو «ىلاث هلل هجرة سما ةنيدغ هنا مدعو
 هب ىعمتئذلاءام*أ لج نموهو ةلم-وملاداهدعب واهت#نمةانثملاءاملا. ا

 ءأ |١ تفو ماللا نوكم و ةلمهملاءاظلاو ةدحوملااملا فب سويلطيلاو «لجرلا
 ةدحوملاءأبلا مفي ةيسنلب د وب هلمهم نيساهدعب وواولانوكسو اهتت مانا. ا

 اهدعد واهتص نمءانثملا هامل ا من ةدهلمهملا نيسلارمءكو نول |نؤكسو ماللاو..

 ءادعلا نم ةعاجامبنمجرخسلدنالاةريزح ناتئيدملاناتاهةْنك اسءاه ا

 انقاننيدواد نينيسلا نيد#ن.قاملاد_بعلبقو هللا دمع 0 م
 «(لسرالاىوغالار ءاشلاتدالا و

 تاؤنصم هلو اعرانالضاف ناكود اد هلم ىهو ىرهاظا يرحل الهأن هوه :

 تاهه-كن قناس#اتاك اهخدو ةحئامللا حلفءاجس ع وهيءاهتم ة 0 فمها

 باح رشو د>اوداش ىفاغالارهدتعا أو ةروهشه ب دأ تان اقمار غلا“

 باتك قىنارمصالاد اعل ارك ذو لئ اسرن اوندو ريبكر عش ناوب د هلو عصفلا
 ضن ىنشملانيذه هلدروأو هلاوح أنماقزطو ذوه_اعىنثأوةديرخلا' ْ

 هيلاامهمت :؟فدصتفادةوءاسؤرلاا |

 «مال-سو ةدصدصقلا نم مآ ايقعبهاوملاوذ هللا ل عج ١

 همانعتنافىدتلات هدعال هه قلنا تش 5-7

 : ا.ةان نئهللاد.ع



 نتلموملاانيتسلاوداصلا,ةراس نام د دع مافلاق واهركذمدقتو

 ر.كو اوقوفنءةانثلا» ءانتلا فو نونلاوكسو ةهعلا نيشلا تفي ىيرت 2 :كلاو 35

 ىهو نيرتتش ىلا ةبسنلا هذهو نون اهدعب واتت نمةانثملاءاملا نوكسو ءارلا

 ا ىلاعت هللا هجراضب أ سل دنالا ةريزج نمةدلب

 ء(ىوخلا ى موءلطبلا دسل ا نيد هم نهلة معد عونأ )+ ديسلا نيهلل دمع :

 نكسامهناقتاوامهتفرعمىفامةقمامب فارصتمتاغللاو بدالاءامللاعناك 2 ىتدالابلا
 ناكوهتمنوستت» وهيلعن ورقي وهيلانوعّمجسانل |ناكو ةمسنل د هذي
 قشاثملا باك ابنم ةعتم ةعفانامتك ف لأ اطن اضةقد مههفتلا دمج ملعتلا اع
 ةسارك قت رطق ثاثمناف ميظع عالطا ىلع لدو بئاعقلانه.ف أن داحم
 ناضتقالا دك هلو هض»»ق طاغوزوالامو ةرو رضل اارف لمتساو ةد>او

 ةدنق نيهللادمع ةجرت ىف هنك ذدقو 54
 طق حر شو

 قأح رش نمدوج أو هو د_ضأقلا بف قومسا احرشىرعملاءالعلا ىتالدنزلا

 ةسلا فو رحنا ف باتك هلو طقسلاءوضءام«ىذلا ناويدلا بخاصءالعل |

 باتك هلو تن رغلكم ف عج لادلاوءاطلاو داضلاو داصلاونيسلا ىقو

 ةوندتلا ناتكواضأ لا طءلاغأ قللحلاو لنا تاسأ حرتةفللحتا
 | 20131 أطوملا حرث ناتكو ةمالا فالقخال سول باسسالا
 ١ اك ى لكس هاكاوب رغما نع «ج رذ مهنا لبق هيلع فقأ لو ىذتملا ناوبد

 ظ هلو ثاذ نذ نسح مطن هلو ةدوحلا هناغروف همف

 ' ممهربارالاتة هلاصوأو 5 هنومد__بد دلاخ ج معلا أ

 احلا نمنظ #م« ىرغلا ىلعشامودو تء٠لهاو ذو

 ل.ءالالوطف هلو

 راهب ضورو هلا ىفمأ تدشاك »ع هريكح هءصاو تءاثانل.] ىرت

 | اس لح صفألو د تعجوجا ىف عبسلا ىلايالا نءاك

 000 ههلو

 أ ناناهتلاطم قاوطأ زااب « اوناذاىكريصنسح ىقوياس مه
 77 اقحم_ماعظاهرب 3 #* ىف نأ ىوالا ىو ردا

1 

 قس
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 قرش نساحما قاف“ انارق ا هقاوطأ ف ترصنأ فيقيمو :

 ظ فقر د1 نان ابق ولات 5 ةدعص نه تامجملا ىلا ىذفي :

 7 اًددو ظ

 :نانسلاناكمايتم طمللا رت ب ةده_دوذق نم للاعأ

 هلرق ىرمدملا هسدنلا نياذخأ انههنءو
 نانس تناكءالمك نك_:ملوأ « ةلقمم حراكرعخأ ظ
 ةقيدحلاناكب اص هلدروأو

 ىلا عأنمساكلاارمفلخأمل « ةل.!ىدنءرهدلاىلا أ ىتسأ
 لاذلخاو طر_قلانبم تءجو « اركلاوىنفجنيبارفتقّرف

 . لذ زلا ف هلو لعأ هللاو ىلدشالا لد زها حاصل ناتيبلا ن اذه هربغ لاقو

 : ركلاوبشا|نا.عاتلاهبىدان د دقو ةاق_سلاىعادىلا د: نما

 صدرلااو مهمل نايعاولا كسأرخ ىون ميفف ىركذملا ععمتال تنكنا ١

 رثالاو نيعلاناندافأ هدم « ل_>حرىوس ىعالاالو اصلا

 رمقلاو سعثا|نارينلا الو ىل.ءالاكلفلاالواندلاالو قس رهدلاال |
 رض اوودلا نانواثلاهقارذ « اهركح ناوايندلانءّناحريل ٠

 ىعارال تئذلادادو؟ دو #* هتيم نط ! |ءادك ىل س>اصو ١

 عابنزنبحور ىلعدتهءانث « ةحلاص هللاءازل ىلع "
 ىراصنالاريثب نيناسمنلا تذيدنههذ_ه عابنز نيس ور ىلع دنهءانث هلوق
 د5 ناورم نيكل ادع بحاص ىاذجلاعابتزئبح درذاكوهنعهللاىذو 1

 لوقت همؤو ههركل تناكواه>ورُت ورب

 لآ اهلامت سارذأ هلع ا هيب رعدرومالا ذه للهو

 لعتلابحن اا افارقاك: ناو « ىرخن اءفاع رارهمت 2 نات |

 تاود .ابتخالو اشملاناذ_هىورواوةاوهو لدم ٍجأ |ل.قنذىوربو
 فالع ةئمهل اوكلذكسانالاو ةمبرعمالانوكت نأ فارقالاو نامثلا
 ا «شناودهلو كلذ فالح َمالاواس رعدالا نر ؟«نانكاذا

 سادنالا ريح مدي را ةذي دع دئاهدجو ةريشع عبس ةندس هنانو تناكو «

 ل لح 5 لا



 0 هتافو تناكو يردقلا اذهب لعءهنهرصتقنو رثكه هرعشو +

 ظ 0 ارخص نم أ. هنطأوط امد لجاسا دوجولارثكوهو ءاسملاربطن م هنظأو ]

 0254| قنرادهج دع وتارقؤأل عسب ناك هنا لاند هريخذلاق

00 0 

 4 هلو 0 وربام مهد واق 0

جر نمتثامو نيعستو
ونلا مه ىثانلاو د ىلاعت هللا ه

 ةاالادع و ن

 علا ةيناثل أو ىلوالا يشل ارسسكب ريشرشؤ هماع بقلوهو ءااهدعب وةهتم
 راسل صالاقيدو ءاراهدعد واهتم نمةانئمءان متةنك أسءارامهتس 3

 لباقي ماما نمربك أوهوءاتشلان مز فرملاقةد سيصملاراب دلا ىلا لصد

 | عقونونلانوكمةزمملا خفي ىرابنالاو « لجرلا اذه ىلءامسا]لعجو
مسنل هذ هءار فل الا دعب وةددوملاءاملا

 تارفلا ىلع ةنيدمىهوزابنالا ىلا ة

هعاجاونمج رخمسارف ةرثعد| ده نيد واهم
 يل واما «

 | ةديلبلا 0 ةمللبقامناو ماعطأاءارهأزا» دنالا اوءاملا نوكسو نونل أرمسلو ربن

 0 ٠ كلذ ت رعمف ماعطل !اهينونزماوناك ةرساك الا كولملانالرابنالا

 ىتبرتنشلا ىسلذنالا ىركب ل|ةراص نيدمم نيهللا ديعد عوأ )+

 +«( روهشملار ءاشلا

 يمس نام را نمالا ظلال ملق ناك هنأالا ارئانامظانارهامارغاشن اك
 مآسي نبا هيلع ىتثاو نايقعلا دئالق بجاص هرك دن اطل هيلع ل متشا الو ناكم

 ]مالا مآلاح ش-وأ ةءلسثأ ىلا ىوأ تاكام كواملا علت نمناك ملف ةالولا
 ٍِ انرصن ابو بناجا-نم هلو ةقارولان م خلمتو ل بسنمادار ةءاركحأو
 2ك لوق ايفو اهقتن :رطولخو اهقوسداسك ىلعاهاد: أف

 ١" نامرم ا اهرامئواهةاروأ « ةفردكتا ىهف ةقارولاامأ
 7 نانرءاهم-+ودار كايكتعو هربا بحا صن ارمحاص تيمش

 ْ اضأدهلو
 -  قاقز هنلعاد_-واش واقف « هنسح ىثاو-تقررذءمو

 ١ قادحالااهداوس هيلع تضف: « اناوداوسلاهضراع سك
 34 نيعل اقززأ مالغف هلو



 اع ||نوكسو مب او ةلمهلا نما
 أنههد وصقل اوههنأر نادم ابن لئلا مسارع هو

 ربسثر نيا فور ملا ىرابت منالا ىئانل ادم نب هللا دبع سايغلاوبأ) «

 «(ر ءاشلا

 وهوا ههراظت أو ىرتيلاو ىيورلا نما ةقيط وهو نيد دجلا ا رشا 0 ِ
 اوضن اكحوولاعت هللاء:ثنارغصالا ىثانلارك ةقاشو رك الاىثانلا

 ماقأو رمصمىلا جرخمثةليوطةدمداد غرب ماقأورامنالا نمهلصأ اماكتماضورع ا
 لعةرتقو ناكو قطنملا لعاهتلج نم مولع َّذ-عفار >6 ناكو ةرعرتاى اهب

 ريفا هلثنو ارت ضورعل اد ءاوق ىلع لخدأو ةانلاللع ضقثدق مالكا
 كور ىلع علان منوذف ىفةد._صق هلو هتنطف هدو قدح كلذو ل. اكاةلثمأ

 ىفةريثكراع_ثأ هلو ةل دج ف.ئاضت ةّدع هلو تن فال 1 17 هعل زأ غدا كتدحاو |

 دقو دم صن اص ناك هناك اهي قلعتنامو دؤنيصل و هنالآإ فس |حراوج
 انونمو لاصق اهنمعضا اومقدراطملا ودياصملات انك( قهرعش محاشكدهثتسا ا

 كلذ نك لكلا ىفداجأ دو ع-طاقماهتمو ساون أ ب واس لع تاند :

 ١ زان فضو قةن درظ هل 3

 هحالتال عيصلاهوض حاتراو “4 هجاشانعلبللا ىّرفتامل
 25 ْق عدبأر كاب 4 هجاهن«قدسصلا نأ 3 .

 ه-اردناف فرطااراحأاءمثو « .هجاسدنمقلاسخلا هنستلأ
 هحاج ىلا. هندو-5 نازو «ي هحارعت ؛ أكو هيو ىلا

 هال نءئد هرعس) م 5 هجن مقل هرؤوك ةئ 2 1

 هحالداقء ءر1اءاضتساول يف هحالع نع ريخ كلت '

 5 ه>ارس نع هتفك هذمعل 5

 لا# |ةعب كي ةممخم : راحو رد ١

 حلب رطاننع رطل ١10 هلوفصن أ مهاول كتيدف 4
 كبلاالانيءلار طن لهو “4 كاوسنع ان.عأ نذرت

 كيلعانيةر نوكءاذ نك #* انماعامسقر هو

 م 1 : 05 ١

 ع ميد 00 ا |

  ربثرث ن هللاددع

 اس لش تع اولا ا ل ا ا ا ا

 هس سل دعا دا



 ٌْ ٍِ | دع بناك ناكو 0000 هد ناكو ىرلا نم هل ل

 | اريخمن «نآكو ل3 دره أطدسأ ايو هللا طقم رعاشو هل هلدد 1

 لآ 7 دوق :روك مل اهلل ادعى هرعش نة ادار ءاشا جار اعقل لقن نم
 ْ 1١ عهماو تصن أ هللا دعت افصك 3 1. ا ا

 ب عدو عساف هملا جحا جا * ىدلاو ةروشلاف ك- :هجنالق

 1 عجاو لحاورادو فاكو عفصاو « لة-اوريصاوربو فعو قدصأ

 ٠ عقداو لاو ماحودجو مزعاو « دثتاو ىنذراو َتأتو ناو فاعلاو
 ٌْ ١ عيهملادسالا يمتلل تيدهو 9 ىدوص تانقنا ُلدوعت رقأف

 ةالاق : وناس>راعشأ ريغ هلو ناسحالا لكع وطقملا اذه نسجحأدقلو

 ٠ لاقف يدق هيلا لو ندلا مارفرهاطنب هللا دبع باد ىلاا مول صو

 ل مو ئرأامىلع « .هنذامادامسايلا اذه كرتأس
 ل المس ءاقال | ءلرب ىلا ت دا> و 93 انذالاىلااموندجأ ملاذا

 ايا مسا نانمنلا لوقب ناكو هلوخ دب ناو :انهللاد_عكالذ غامف

 27 را مهوقو لاقاهترح مدلاىلاتيسن ناهتنلا ”اقشلمق كاذلو مدلا
 لقال هلقنف ادب عدالاتنَد دحوئ* ١ سارا نب ناسجنلاىلا

 . باك ىفرك ذةدتق نيا نان هةالخي ةغلل اتابرأ 1 ةيفدلا لك .علاىبأ مالك
 ره اظىلا جرخن ممل نمورعا ءلولموخ آي هوردنملا نيناممنلا نأ فراعملا

 00- قئاقشلاهذدهن 64 ءقاذ اور ضخ أو رجأورفصأ نام هنن ععادقو ةفوكملا

 قو كلين اعنلا لاق ىعسفاهو مه اهر جا اهن-سحأام لاقفرعثك
 معأهللاو هربغاذكوروك ذملاناممنلا ىلا ةبوفمامنا اما قىردوجا

 كاملا هتادمصق :رهاطنهللادبعد كن أمل قاطلا ماسءانأنأ ى حجم و

 خالو تنال ماعتانأا هل لاقفارضاحلم.علاونأ ناك هتجرتفةروك دملا
 نست :انرهاط نبهللاد_بعفك امو لمدو لاقأم مهفنال1 لمع .علاانأاب لاقف

 هبعافدالاوكوءالذغن هلا وش لاحم الم 07 اوأ اقف همر اش ضم

 3 فاتدءاو هظفاقفتاام ناك اهتم دع اكفني لل اخ ا ماو همالك

 ' ا ريخو رعشلا ناعم تاكو ةرئاسلات اسبالا ناتكوهراشتلا باّكوءانعم
 0 ؛ لثمعلاو * ىل اعت هللاهجر نيةثامو نبعد رأةنسل معلا ىأ انو تن 5و #

 نيعلا

13 

6 
0 0 

8 



 '(عدو) ا
 .ننامو شع نالت ةنسىقابنع لزءورضع هنأوث رهسشاو امم دعقل|ىذ ْ

 نأ هر ان فىامرفلارك ذو معتعلانبقاماوقو د.شرلان قدساورأا لوو |
 أرتع هللا دمع حب روان :رمسل ني هللاذممض دهب اوملورشاط نيدتلا دمع ظ

 قارعلاىلااهمَءَر هاطن هلل ادع حجب رخو نثامو رشق ىذا ةئسرفص ١

 ابماو نأ ىلا اهب ف اذقس | دقو نشامو ةرسثع ىتاث | ةذس تحر نه نقد سد 2”

 ريطملا نأ صاو 21اندأ تاك ىبرغملانب ,مساسقلاو ار يزولاوك دو مصتعملا

 اديهياول ل ملا هللاد_دعىلابوسنمدي رصملار ا.دلايدوجوملاىوالدعلا

 هيلا ست هلعلو هن : مضملارابدلاىوسدالبلا نمو ف ا يطبأ |نمعونلا ا

 كوع .ءازخةموقو هللا دعو 5 كاتههعر ا هم طل نبل نآك هنا 1

 فورا فلمث نب هلل ادبع ن ةداط دج ىهأ وم ناك اقبزرمه دج نافءالولاب

 لس مل ءق نم ناس دف ىلعاملاو روك ذ1اةط ناكو ئاز 2 |تادطل |ةيلطب

 نيهللادبعةنتفىاهبت اف برحوأ هتدنكو ناسارخ اوه أ نئادان ز ربا

 تانقرلا (سدق 5 ننةللاد.ءءةوهورعاشلا لوقت ةنقورد : را

 ثاوطل نوط نات سمت 5 اهوتقدامظعأهللامحر 1 1

 نيس اونأ لاق اذكه ةدلط ىأ تزرةلط هّمأ نال 9, تاءلطلا ةداط إل يق امتأو

 ىأ رعشك 0 للا سمودو 4 نآس ارخوالو راتكىالشلا »جانب ْش

 ةلمهمنيساه دعت ؛ واهرسسكي ليقو ميلا فو واولا نوكسو فاقلا مضن مات :

 قا رعْلا ده نمو ماطسسن ناسارخةهج نم دحوم هلا قارغ نم « مياة اوقو

 هللاد_,ءةافو تناكو + سموق لاسعأىق نأ معانات انا

 نيثالث نس .ةوورع نيةثامو نب رو ناسك: سلوالاعسررهش قروك ذل 1
 نم تا> هل ل ةرمتع ى دخان: مد الا مون روباسني تاه ىرتطللاو حاولا

 مانأة عسب ىزااناستومدعد نتثامو نيثالث هن سنملوالاع ب ررهُت

 هدلو رك ذَت ًاسوىلاعت هللا هجر ةنس نيون رأوان ا ئرهاط هنأ ل ثم شاعو

 1 للاغ 3 هللا دبع

- 

 غ(تلطملا بع نما ةئع هللا ذر شانعلا

 0 0-2 0“ يو < )0-هل 00 ا اا “ا ل

 1 ا و داو تاو ع ل م ماو يوشع و ووو

 ل ا شر 5 هيو كت ةضادعولا تس ل 4#

 و

0 

 ل .علاوأ ني ةلل دنع نن ىلع ني نا_علس نير قم > ىلومد ءاخن نه اذا: ع لمد هاوار

/ 



 م

 ا
 أ هند ءبدتاءهحزإلا لع « هماقتنا فوخمهللادبع ثردقف

 !نأ و .ةىل الدو ال هناوةساملا ناّمماسعوبأ ف لأ ةرغسلا كف قو
 هلع غطق فصولا ٌدح نع جراخد,د_ثىجاونلا كلتبدربلاو ءانشل ا نامز

 .بدنع هلوزن تاكو جلملا لاوزراظتخي نا ذمه مافأف هدصقم ب رطجولتلا
 "خد 000 يملا واودابق تت ةنازرحخ سئرلا كلذراد ىو اتاسؤر
 ظ كذا هللاد.ءناكو + ةساملا ناك اهتفراتخاواهعلاطو ماةورأ اس

 آ001) رك انازصأ قامالا اصمسلا يسن ءانغلا دتخاه رظاسدأ
 ١ هلوقهرعشنخةغب رظ لئاسرو جلمرعش هلو هنمةعنصلا لهأ هلقنوأيف

 7 اديد حتا نياناننأ لسع لسعلا قدم ااذنملت موق نحت

 ' ]دوس "الا تن ايطلام داتقت و نعل اانداتق:ءانظلا ىديأ عوط

 ظ ' ادق عت و انعأ تانوصلا ضب بتل لق دمصلا كلغ

 و .ادودصلا!ىد نيح فشل |طذعم . ب ىتذودوسال 0 ق

 ُق ادع ىف اوغلا ملسلا قوار <« اسأة م ركلا موبانارتسف
 هللا ذعر ع-شروم شم نهو ع أهللاو مات أح وده دمج نبم رمد الاهنال قو

 2 هلوق

 7 ىرعأ كتوفبالو ىنمركتسلا ل ضفز ركل ىتلزرفتغا
 : . ,,ىرذع موقأالنأ ىلعإر « ذعلاءلوتا اىلاىناكتال

 |تءفرود> او عضوم ىف ناء هالوك دلال شك نم كلا نوم همالك ن مو

 تكف ىص مهععو حي رغتل دال ارهاظ ىلا رج .رخ ةءاج نأ |موهذم ةصق

 ١3 لع مهراطوأ نوض#.مهمزتنلاوجرخ هدتف ىلع للدسلا اماهسأر ىلع
 وتدق هللاذ -.عناكو مهنضعن ةرارقو أ مهذ_>أ نبا مالغل لعلوم هراطخأ
 2 رضع وهوءارعشلا ضعن لوقي هضوةّدمَتي ممملارابذلاوةّدهماشا

 رهاطنءاا,مفو رصم تدعنأمو ع ةذ غب ارمدمنا سانأ لوقد

 " , رضاع رخو هفوزعما ثترضحب < مهارثلاحر رصم نهد ءنأو

 38 0 امسك ل * مهتزأ ىلاءتانيقوعربخا نع
 5 !هللادنع لوح دناكو * ملعأ هللاو ناسشلا ل ىلا تاسبالا هسه بسذتو

 دادغي لغد ةنسسلا هذه رخاوأ فاهم رشو نتتئامو ةريشع ىدحا ةنسرمدم

 )ف



 دم را ناطر ن6
 ا 00

 ل

 (؛5) ا

 نمزازب ل جرهدلاماقف اريثك ارطمترطماهلخد الف ةنسسلا كلت ارنع عمق دةرطملانأكو ني -::امو مدع سجن ةذسس بد 0 2 وباسن مدقو جراو# ْ

 هدْسْنأَو هتون د ْ

 رردلاب تمس تجاذاىت> * مهئامز ف سانلا طق دق

 رطملاو ريمالاب احرف 5 امدقانةءاسقنامغ 5

 رهاط نة ءاطنأ هذه رات ىربطل ارك ذو ناسا ارتراسأ ىف والسلا هلاقاد 7 ظ

 رونيدلا ءلاذ مو هللادمعو ةرمثء ثالث ةنسى تاماساهسأ ةجرت روك ذل ظ

 ةنالوت هدنهم و ةدلط هم .أ قهبزع مثك 1 نى ىذاقلاهنلا نومأل الس ْ

 رهاط تاما 1 نومألا نا لاقف رثآ | أ.ةةءاطة الو ىفاذهدعب ورك ذوناسا 3

 هل عجو هلكهي لع هالو تدشن ضن راحم ىلع هقرلا هللا دنع داو ناك

 ىريطلازك ذو ملعأهللاو تان اوخىلاةءاطءاخأ هللادءهجوف ماشلا كل ذ عما

 ه-:باو رصمو ماشلا مضتعملا هاحأى و نوماخلان أ ردع نذل ةنس قالب ْ

 تدرام مد او لك لاو مصاوعل اوروغنل او ةريزملا نومأملا نب سا.عأ ظ
 لاما نه دحاو موه ف قرف: ل هنا ىف ةور ايدل هنا رداط ني هللا دم ٠

 ىلاىبتنااملف قارعااع نمهللاد_.ءدصقذ قاطلا ماسّونأ ناكو كلذ :

 لاق ةقشملا هيلع تمظعو ةقشل اهي تا أطو سم ش

 دوقل هد رهملااطخو ىرسلا| امم تذخأ دقو ىعصسموق ىف لوقت 59 ظ

 دول | علطم ع نكلوالكتاقذ انيءؤت ناس سممتااعاطمأ

 ىراصت 5 ءاولانب "لاسم ل اولا نأ نم نشبلا نيدهمامت :و أذ أ دقو تلق تاق ظ

 لوقي ثنحروههملا خاوغلا عب رصد فورعملارءاش ءاشلا|
 مدل -! !ىقن اك رلابر تست لم هلو 5 لع لعاو دج دوو ىدح لوق 0

 مركلاعل طم. نك 35 انبءوتنأ ىئتسعدلا رغم | د

 دغاا هلا ماقول سر( لذا ذاك امىلاانه-رىتءملاو ظفالا لع راغأ هنا
 امو لوق ىت | هم هناملا هب 06

 0 لع * اوسصوعدن الا فا ارطاك بكروب

 ه- .هاوع ممتن أمملع سلو يي هرو ص م 7 نأ متيلعرمالا

 لوش فوقنا دئاصقلا نم ىف ْ
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 ا ا 7 ٍَئ 50 ا كل ا ا ير را

5 : 

 ' 3 ءاوفأتا 0 الابط نيدجأ هلا درب :ريقرزد د ةهرأن لآ

 3 5 ا نك و رك ة لعفقووهنأناسح !هءاع هل نم ضعإ ل ' 1

 7 ع 0 وى لمح و تاقامتعوملو لاقف هم 2 رد 1

 1 مّدقت دقو# ىلاعت' هللا هجرك سيقس عداو نةعكر صو ىدع*ىلارمم

 مودة دنعز ملا عم هل ترحوتلا ةراكحلاهذ هو امطادط ىلع مالاك-ل اةزما فرح
 لدن دزعملا ناد ةافولا ب رات ضقانتاهنكل ةعطقنملا لو دلا اك ىاهرك ةرصم
 هللا اشنا هتجرتف ى أس مهنا ةلثو نيتسو نيتثثا ةذس ناضمر رش قرصصم
 ظ 0 لحل ةياؤلتو نيعب رون اة ةنسىف قوتروك ذا ءطابط نءاو ىلاعت

 58 دلا ىكز اظذاحت انش هتافو غب خي راتىندافاو امه عج اروصت» مك ةانهه

 ١ هى ةانولاامأ لاقف ضقالا اذه ىفهتعجارو ىرذتملا مظعل ادع دو
 ىأ معأ هللاوهدلو نأكز ءملا عمة عقاولا بحاصلعلو ةققع ىهف خي راتلا
 لراس ارمالا ع رات انههوعاك هتانوزع ر اتت .أرمث ناس كلذ

 جماع ب نما هتاءتناكولاقو ىب ميما

 تايوااج» ملة رغتلع تناكوئثارعف عجن م رض
 هر قه وأ فيرشلا_ ف هزعماىقتلاىذلا فرمثل نأ فالوزنباخي راتف

 53 5 را ىنيسحلادجأ نيه ارباليععساوبأ فب رشلاو ىدس#لا هلل دام

 0 ناوصلاب لعأ هللاو ةعق اولا هذه تح اص امهدحأ

 ' يار |ناهامنقدز رن بعص مني نيس !نيرهاط نب هللا دع سايعلا اونأ رهاظن هللاذع ش
 ' ّ ءاطأ اقرت فالس 11 دة تدفو ْ

 ارا رتكومألان اكوام ةمحلا ىل اعالسن اد بروك ل ملا هللا كدعناكو
 "قةعاظلا نمءفل-هاامو هدلاو قحةياطرو هتاذأه- لات افتلالا نسح هيلع

 0 ءأو ناسا ىلع رخل اكد اهيرخاط قر ونمدلا لعاسمأاو ناكودتمدح

 9 داو دا .ةلاأ رمق أو نيكو رو اسنلاعأن مءار #4 هنرقل هاج راوخا لَو الاع-برهلرق 52 ُْ

 ناكلا ارث ىلا هب ورخما هرعأب :رونيدلابو هو هللاد بع ىل!ثءد نومأملابربدخلا :مءتلا عن ىق
 0 نئامو ةرمدع تالثةنسلوالا عب ر رب ةنمفصنلاق ارم ملا جرش مارخ : الاعسبر

 7 جراولا



 ه.شاحو دءيعوو :رهاظ ةم ما راس و ارهأط ناك

 مسربءرخآ ىلاراهنلا لأ نم مون لك زوللا كي لجر هزيلهدب نآك م ئتلاريثك
 0 ىد.شءالاروفاك داّمسالا نم هريصم لهالا هذ غني ىتا ىو /

 تاك نمساسنلانذ.هلعةرجأر رش لك ىفننراني دروك ذا ل جزا[ قاط: ١

 لكف روب اكىلا لبسرب ناكورهجش لكم مومو ةعج لكم هشفو مون لكا ىواحنا هلسز
 لاقو ناسعالا ضعي هدب سل مون ىلا دقات .ةرو وأ نيم نيم

 هما لن رف هر ثا راقي نأ ن بحال هزاف فدغ رااذهاف لا 4

 بكرؤف.غرلا نم ىيقعب و ةداعلا ىلع ىواحمل اف ف.رعثلا ىنإ رحروفأك
 هيعتجا انف هلاطرا اود_صقو كلذ لبعوو لسحق ممنألعو هن هنلاش

 ةينسح ةدص ىها-اواهظاعت الوالواطت ف.غرلا دف نالاناهللا ”كديأ هللا
 ال وفا لاغاني دسم < اذان 4 رملاليدسس ىلع هلي ,رثؤ هيو اهدسب رع ظ

 ىواحم لايران مهملع ناك |ميىلاداعف هاوس قوق نوككحرالو هءطقتال هلل لاو
 رايدلا ىد_بعل اروصنلا يذم وأ ملا كلمو روذاكث اماملو ف.غرلار
 كلذد عب زعملا» ابو مينا فرح ف ءرك ذمٌدقملارهوجدئاقلا دب لعد هما

 عهجا هناقلل سانلاج رو دالا نمسرقاملفهسسن ىف نعظن ناكو مش رقان ٠

 ا ا ا فارشالان «ةعاجب ظ

 ل انه بماانف اندست ميلعدرممنو معمول دقءنسزعملاهللاقف انالو

 دحأ مل |قرنم قب لهلاقو مه ساجو ماع ساد ف ساسنلا عجرم لاب
 امهذ يما ءرت .ريوو ىلا : اذه لاقو هقمس فص كل ذ دنع لسفر دعم 0

 روك ذا ف ءرشلا ناكو انعلأ وانه عسا ءيج اولاقتف ىى-سح اذ هلاقو اريثك
 ىلاو مسبملا بكرب مسا فطالم ماع ل اضفالا نسح هيلماعم ف 2

 ناكودعاج ىغاو مهعم سولجا ل_ط و مهقرقح ىذقب دهتدسأرا

 عبارلاف قوفود نيتثامو نين از ترةزس هتدالو تناكوهبهذملان

3 

 ردا رت اك ايلثونسراو نايتس

 ىرغصلار همدقأ ارخ نذدو ىلاعت هللاالا مهددع ىصحالام اغا نم هزات 6

 هللا لص ىنل هر از هب د اقو جالس نأ ىوروءاعدلا ةداج ابروب-دم فورعم ربو 3,

 كتئاناذا هل لاقف لو هب هيلع هللا لص موفي فيارف تذل هر دبص فاضف مؤ

 ل لح 6.9

7 7 00 



 نب هللا كاع 3

 ايطانط ٠

 ض 5
 : دي امواتنا رو ومد رد فال 1 ةرمع هءأا ثعف كلذ

 عدنا 5 3 وهني هرض ملا تع ىلع هفرظ هلمح بدالاو ذهبلا تتكو

 اىنغليدن :ةايدقو ىرحلا اذهال ارا كئاههنمعاثامن 0 , لو هتءلحردغب هفصو
 "لفت مظعو كتمهربك عمليا ءهرةضاضغالام كتان ةدشو كلاح ءرسنم

 -اعكيلاتثع *« دقواندأ تتاهف نووأتمو الفاف ءاكرش نو

 0 لج ناوهدعن املاحاتفتسا لق نأو
 , هيلا

  رثدلاىد:! ان قدزرفلارغ »* ذاب اهملال_ءذىب تاعفو :

 | رتولاو عفشلابرو الك « ىنسغرت لاوهالاب تئعنذ
 ا رهدلا ىلع اراع هتسلأ « د2 ماشلا لال

 َ د_,جنيدرعساذهو ةقاضالا هلا اوهريص نسجو هتغأن 5 ىلع لل داذهو

 0  هتعءانصقامّدقم ظافاالا ب دءالسرثمار ءاشامتاكناكو نامعأنأ ىن ب

 ]لا ترا ةرعتو دعس ملاك ل وأ ءالضغلا ضن لع لا

 [ياكبتخلا نم أو سرفلا كلولامد الوأ نمهنأ ىّدن ناكو ةوشدن : مدعم قل 1

 نعش ناودو لثاسرناودد هلو ةروستلان فرع وبرعل نهمسملا فاصتنا
 رقت سانا ءارلانوكمر ةلمهملاءاطأ اسمك و ميملا مفي ةريطملاو «ريغض
 "فاض ىذلانود.عو ىأز نم مرس جاو ند هبرق ىه ءاهةدوتقملاءارلاذعرو

 افاد .دلذم نيد ءاصريزولاو.خ أو هودلخم ناره نودءعربدلاةمف هدأ ءااريدلا

 .ىلاوهو هترام ةبانعلاو هيذ ماقم او هدلا دّدرتلاريثك ناك هئالهسلا فيسضأ

 'نآلا ىرخدةو هل-دامهت رمي نب |ًةربزج برق اضبأ نو د.عربدو ةريظملا بنج

 7 00 |:كفيداك لاله ةوض حالو هلوقواهلهالاهزتنمناكو

 0 رفظلا ةمالق طيسقلاو

 ١١" لنفعم نب ابطامط مهاربا نين سحلا نب ىلع نيدجأ نمدللا دمع د هجونأ ا

 5 هئعهللا ىذر بلاط أ ن لع ننس لا نين سس !نب مهاربأ نبا
 *(ةافزلاورادلا ى عملا لصالاىزاخما
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 ردح نمو فو نموطل ال هتس ء ارثتمزلاص.ق ىف ىنءاحو ١

 صال ىلع ىلا. ذأ بدعأو الذ هل قد رطل قىّدع رف[ نشك" 5 ظ

 نرفظلا نمت دق دق ةمالقلا ثم أ انضغ دا لالش هزضحالو |

 ريشا نعلأس:الواررص ّنافف « ه هكذأ تنل ناكامناكو

 هنأ ىلع اوقسطأ ةاورلا ن نكلو ناد يف.دسجأ لوو قرح شفير ظنو ْ

 ءاضبب ةرد ف ةقمقعا . ءامهن| | ىلا يس قط رو

 ءاقرز ةحاسب د ىلع قلم #« مهردكءاهسل يثق راو

 ءايقرلا نمفوخالب ىدنع « هتمءىنرسدق ةامك ظ

 ءاسكالاو زمزلاب هشدقف. يب هنالبارثلادقع فوقيومو

 ءامدنلاوءاطلخلا ةرفا « هتقئاإتلقوىدسهتكت سا ١"

 هانأفلا يدتك عع « هبوص ضةدي ركسلاو ىنباحأف

 ءاهصلا فالس ىلع تيلذ « امغاو لوقتام مهفال ىنا

 ىقالومادت ام كددعي لعفاو *« دغملار الا نمقمفأ ىعوب

 يل ئلادع تدعدقو ه«ن دروملابا لا ناط دق ىل_ءاعخ ' بهذملا ىتئ- ناك هنأ ىلع ةلالد هدفو عد ديىنعموهو ةوب عل ار مخل لو

 دقو ةرد ف ةيوفأم تص ةضابم ١ دق اراقءاتاهف '

 دةدعنو لح ص قاح مهل »ع هلع هامش املاابلع عرسي ا

 دمت سدل اهتاسحا نه كلدو .م أه_سفن محملا راننم ىدتقو 1

 ضعن ىفتأ ارو د اوسلاب بضخ هحولا نوذ_سم# :رعمل ديد زبعملا نتا ناكو 0

 تراها نكلخ را ليكن وك ذملازتعملانيهللا د ءنأ عسمماجلا ١
 وأو داحمالا ىلعنأكو ده .ربءرعشر ا .هاتلاو أت لاعفأفالض معقم | (
 ةنعلابمرعثراس بتاكل ةهكحوأو درق نمىفزاناكو طاوللانهرعشراس ساو ٠

 >2 يصولنا ءانقلايورعشراس مزاح نيد#و سدت نمسهأ ناكو

 ناكمنأ كل ذو هرعش قف اورورتعملا نا ةياكح فلاذعا ربخ مز احننال تن وزدقو
 هوحقأ درعس غامق أمه ناكرمالز اهيفك ىرطل اهرت امكلاد .جنيديعشراج ْ

 كم نس |غابف هراوج نع لوتف هلاح تءاسا دعنا ةردقلا عمتنع ىضنغأف ١ ١

01 
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 نانو رمل نيسحل نها دمع نب نيسحلا هللا دمع راد ىزتعملا نبا ىفتخاو
 ظ قف نراخا مداخلا سم ىلا هلسو ردتتلاهذخأف ى رهوج ارحاتلا صاصإ

 , عتصا سدلأو هنآ تح نافانا لسوف اسك ٌقانوغلم ]ها ىل اهلسو

 ' و تسد:سوخ "الا عب ر رهكىفان سدا موهكلذو ساؤم هةندخ

 ريقي عم_ساهدلومو « ىلاعت هللا هجرهرادءازابةبارخف نفدو نيئامو

 0 وتس َ نينانسل أقو نمد دلو عسسه نسن أع نم

 ْ . اصلا نسا ىلعردتقملا ضرقمتا رتصال+اذهو لوطابمذو ةروهشمةضقلاو

 ! أدئاعبسرادقمكلذ دب هل إو رانيدفلأ ىف أ رادقمدنمذع ا وروكذملا

 ْ اوش نم تلح هلل ةرمثع ثال_ل دحالا مون قونو هلد ودفعهم .ةناكو رأن مدد

 لا ناك ف .:اصتلا نمروك ذملاهللاد علو 0 افلا نع عم

 جراول!باتكور عدلا ناودثالا ثانث اكم ناتكو عددم دما |ناتكو ضايرااو
 لحناتكو باد'الاناتكو كولملاراعشأ تاتكو تاق ممل تاتكو ددصلاو
 3 ةزوجرأ هيف باتو ءانغلا ف عماسجلا باتكو ؟وءارعشلات اقيطناتكو رابخالا
 مالكلارفسل طب ملو ىنعملاىلاغولبلاةغالبلاهمالكنمو + حوصلا مذ
 ".٠ فئحالانيسا.عل الوق تلفل هفرعنام نسحأر عش ىأ ل ل.ةول لوقب ناكو

 قرف م طوقاتمف سانلا ق قّرفو « انينونظلا لاي ذأ سانل بحمد

 ٠ ا 1 يناتءاسو #* مغ لاي ىردق بذاكف

 .: هلوقبهرك ذى الارعاشلا ماسي نيد نب ىلعءانرو

 : بسحلاو باد الاو اعلا ف ك.هان 78 ةعضع تنم كرد هلل

 : تدالاةفرح هةحردأامئعاو «ي هصق ::ذالول الو ول هضام

 9 هلو كلذ نخةعب دي تامشتو ةقئارر «شأزتعملاّالو
 7 نطملانمهلاطهنودبعربدو « رجمشلاو لطلات اذ ةريطملا قس
 : رطل اروةضعلاو رعفلاةرْغف « اهبح وصال ىنتين الاطف

 3 ردملا ف نيراعت عرادملادوس 95 مهئالص ريدن امهر تاوصأ

 ١" رعشلانماليلاك أس ورلا ىلع « اولعحدق طاسوالا ىلعنيرن زم
 ' دود ىلع هينفج قطب رصملاب « لكم هجولا علم مميش
 رظنلايداعما | ىتفلسأو اعوط « هلداقتسس | ىت- ىوهلاب هتظحال

 هارألم
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 اهتمروك ذك

 عرحالاةانقا لاهظاكب 5 ىدتكفسولا ىداولا ةزايأب 1

 ىخ#النأ ك_,اعو ىوملالأ + نم هاقلأامك بلا ثيأنأىلا ٠
 عطقالادنرك امتع ىديتريدق «. ةجاحلوانتىلال سسلافيك ١

 1 فورحملاهللاد.ع ساش نيد منهل ادبع نب , رثا نع نيرازن نب سم اش نب م ني هللا كا .ءدجوأ) 3

 8 لالا +« (لالخلاب توعن 1 ىلاملاهءقفا| ىدعسلا ماذا

 ش هرادصأ نما مث 1 هج رصكءتأرهدع اوقدأف :راغهمهذمىالضافا,سفناك

 ءاسونو هق ف عدبأاسفت اناث كلام مامالا بهذ مىف فنصو هلئاضفن ورك ذب

 ص رشم واعر لدم سو ساما اع هدم ةئْملا ارهاوخا

 فد : اطل او هلضذ ةرازغ ىلع ةلالد+ ةوىلاعت هللا هجرىلا: زخلادماح ىنأ مالسالا

 ةسردملاب رصعأس ردم ناكو هدو اوه رثكو هن هملعذ فك اع رمد ةيكلاملا

 قو ةداهملاش لوذخلاودعلاهذحأ ال طايمدرختىلاهجوتو عماعلل ةرواحل ا

 ىلاعت هللا هجرةنامعسو ةرشع ت سنس بحر قوأ ةرخ” الاىداجيف كانه

 دقىدع_سلاو ىاذىاو فلأ امهئدي ةلوهملا نءسلاوة عملا نىشلاساشو *َ
 امهياءمالكلا مدفن

 8+ وسال ” ويل عاد نوال اك كلو د - لف يح ا نعل م برأ

 ا كو 1 اناا ناو نك تدلل

 ند.ثرلا نوره ن مصت»ملا نب لكوت لا نيريعملا نب هلل ادع سأنعل اوبأ)+

 درع نس معل !نيهللاد.ع نب ىلع نيد نيروصنملا نيىدهملا :

 *(ىل عمافلا تلطملا : ١

 اغيل .اسدأ ناك امهريغو بلد سانعلا ى أو درملاسانعلا أن ءبدالا لع ع

 نحف رقلا دج اثقال لبسل الاس رقرعشلا لءاردتقهاءوطمإ ارءاشا

 ا د اكيد | اه]تربنأ ىلع ماج ىفادودعم» اردال او ءامعلل اطلاذع ىناملل عادبالا

 اوعلفت تاكل ا هل اءاسؤر نم ةعاج هعم قفت اورد_:ةلاةفالح

 تسةنسل والا عب رر شن منيقد عسمسل لمقو نيقب رذعل تسلا موردتقملا

 فصنملا ل قو هللا. ىذثرملاهر.ةلوروك ذملا هللا دبعاوعب ابو نيةثامو نيعستو
 ردتقمابادصأ نامل. اواموب ماقأو هللانى ذارلا لمقو هللا, بلاغلا لءةو للاب .

 هتسدىلاردتقملا او داعأو مه وشو تملا نيا ثاوعأ اويراخو اعجا واو ز تت

- 
 ك

0 

 م

 تلا



 ثانثلا !رياو ذم « بضغنءمالقالا اود اذاموق
 1 تافرتملاد<اولا ني لام اودعب ناو مهداعأ نماماولات

 1 لم سسك ضباط طنب لوالا تندأ | ىنعمو تلق

 هم 1 !اربزو تابزلا كالا

 ا 0 اج داكن ي ادع يقل رأت ز ره

 ٍ ." الفعز محال نأدك انما 08 هيأرزسهجتذا ىلا ا اه

 ايين ثدملا ىلع 9: نينيس ل المع! ىأذاتسالا ىناثلا تدبلا ىنءمتدجو ىف اع

 ْ ١ كلما ماظن اهبحدع ةدمصق هاج نهوهو هرك ذمدقملائارغطلا

 .بوسكمى د ملا ىلا رج مهمدبأب ل زي ةداملا ليل اددامذا

 2 .بيزتتع قنلا نماهاشغي فئاعم ع انقلا اهههي ىرضل اروطساهملع

 0 ل رئاسلاهرهشنمو
 ١80 !كاوهرتدس و 5 ادعلاة بام ىننناك ىضد

 0 هظاحت خغو م مش 5 هظفلف تقرا تفرع و

 هتفش قل هت ل مالغى هلو

 ' لجأوةيث موكا تك 5 ةل_كفهتسل نم 9

 -- لئقلاالا هللااها اربام < ةف-ثىئاوتعساثرث

 ا لسعل |لممهتةرت رح ًارذاو 0

 ناعئف ل ولو 5 0000 وم

 اكاخردلافوو 3 + ع قكن را دقو ىلاعت هللا هجر عصأ لوالاو
 زناكو ىاعت هللا هجرت ا ه«#ثو نيةسو ثالث ةنسل_هوملابروك ذملا
 هلرةهنفرعش هلو لاضفالا مبناسحالاريثك | داود -

 :٠ مم | نع سل ناوأ_ب <« !|نع اوقدصالساولاق ١

 سقرلا فو نمتاقةر ايزلا كرت 1 اولاق
 ١ 3 ىبءهلا نم تلاقناذه حم شنعت فيك فاولاق

 قع لاق غول ءانثل ا!فغلابو ةديرخل اف تناكلاندلاداع رك ذ ذو
 لاش 3 : رمثلا ىلا نيمماشا | ضع اممستفأهب ىنهانايأدادغبب

 ظ ريكحاتلا



 ملا 0
 ىاشلاوزكشملاعيجدق نييلاو + ةجدع لاجألات أردو تلا 0

 كالوم د نءاو.ةللا «. 1!تاةلحملا اذيفتيغاذاىلنم
 هلا غمدوع ايرثلاءوف تلأس « دقف كنعثيغلا سايحتانعزلالا
 هحوت مت اهنع هتيمغةّدم هءل |ججأ“ :قاَم عم هتجوزلروكذ ملا في ى ءالفكتف

 كانهارمضعب ترك ذدقو ةيفاكدل ا ةدمصقل اك زري حاصلا يمورص» ىلإ

 اهبلا سني اذوافاهيمافأو صج ةنيد؟«س ردتلاىلوتو ل اوخالا هيتيلقث
 ىناف قاوشالابهث اقل ىلا قارعل اءانأو تلزام هدب رخماف بتاكلاداسملا لاق
 نين ةتيفاك ترا ,راسداقو ةنايا|وداض اف 9 تنصل ىلع فقأ تن ا

 ىلا اوغاَد لمدعلا لهأ نأب تلعسو هتبافك تدهشف ةفاك نام لاءالدضفا ئ
 نيت هنأ س !ةدقعو ةمات ةحاصؤ نعرف هَ ةّجمت همق هم .عءانثلادعبلاقغمتياغ 3

 ىلا هللا هجبرئيدلا حالص ناطاسلا لصو الو تالؤ دعب ١ لاقملوقلا ىف هقذ نع

 ناطلنلا ادم دقق روك الكا جرغلاوأانيلاراضرهاظب ميو

 كد :٠ زرنا قتلا ةاكلا هتدمصة ف لوش قىذأا اذهه1تلتو

 انكم ات نعال اج سعب و مهدنع لضغلا أ كرتلا يم هلأ.
 هتديصقي ناطاسلا حاتم مث كورتم نا لوقتال تح لاقو ناطا لا ءاطع أذ لق
 ابد لوقي ىتلاةنيعلا|

 ىروتترو ىدتمبتسا فيك « امدوقمالسلايةليضللا لق
 ىخرتنأوىلا قأذأ ت تاره 5 لب اق ماعب ىل_صت نأ تعزو ظ

 عد ب1 ةياتعووج ولا نود 4#« اههجو ىفىثلا نسحلا ةعدديأ ا

 عم اب شاوأ قّرفتلا مون «بحاح تزعول ءكرضناك ام ١

 ىيئمضص : نأ ىتشام ىذصامت د مرغم كح ىنأ ىقدو 3

 لوامهانعمركشب هنأ 3 معزو نشملا ننهىندثنأاض 1 اكل اداسعلا لاو :

 امهودهبلا قيس 2 ْ

 اركسعمأ ارطسازفناردتإ + ثريذا اذاه همتكت ئاكنلا ىدرت
 اريثعدتع شجلاذال الا م اهروطسق وف بارئالا ندب مل 1

 شدجلابلقلا هي دشن نهم فوامرمذ عدبأ دقو ةديسصق هاج نمناتبملا ناذهو ٠
 د

"00 1 



 |نم درو قون لوى اعث هللا هجرارارع هرب ترزو هب ةفورعم ىهودلملا لخاد
 ل صو ةيزعتلاو كلذب هبلءدرو باك نعاناوج همضّةي زعت ل ضافلا ىضاسقلا
 تاريخا ىلارس واهلهأ اهب رسسو اهلعمهللا عج ةع ركلاتاذلا باك
 : 3 مالسالا صقن ىهةدايز همفو اهاعفو اسوق هناوضر ءاغتب اقىلبحو

 ظ امال ةايو ن هلا هءاضقامكلذو مادمنالا ىلا مالثنالاةمتر زواجتيةب ربا

 ملل بعناك ةافايدال_- مآ نموتوو نمل ءان ا
 ذةفاىاقغاهللاإ_عدقلو ابو اصلا ف لسل ااناقي نءةب ؛ةءقر وأنوصخم

 - !نمتمدءاعىامتهاو هتكرب نها. :دااولذغ ىداصتسساو هب ةيردح

 نوكسو ةل مهما لادلارسسكو دل هما احنا تغب نر دحتاو« هتمعدا|ن هرزفوملا

 ىهو لدول ةش دح ىلا ةمسنلاذهةثاثمءاناهدع. واهم نمةانكلاءاسأ |
 لاقن ىتلاةش دحناريغ ى مخل ءازلا برق قرمثلا بناجمانةل+د ىلعةدماب

 تارفلا طسوف رابنالانمؤمءارف ىلع ةنيصحة علق ى مو ةروذل اة دحام

 ءاهقفلا لوقو لوطلا قداوسلا ضرارخآىه لصوملا شدو اهبطمحم ءاسملاو
 لل !نموالوطن ادامعىلا ل_صوملا ها لدح نم امداوسلا ضر ايرمتكىف

 0 ظ تارغلاةث.دحالةشدح امله هد نودي رباضرعناولحملا

 ناهدلانيانفورعملاىدعن ىلع نيدعسأ نيهللاددعجرفلاونأ

 7 نذهملا,توءنملا ىذاشلا هبقفل ااضن أىدحل ان فرعبو ىلضوملا

 .باغدصاقألا نسح كسل ا 6 امرعكل |!فيطل ارع اشاس .داال_دذاوأ,مقف نآأك

 الو لضوملالسهأ نهرهو دج هلك ريغص ناوود هلو هم رهتشاورعشلاا هب اع
 فرح روك ذ لاارمصمربزو كي در ن حاصل ادصق ىلع مزع لاخلا ه,تقاض

  نئدأاءانض فر ريشا ىلا بتك فه جو ز نا وصتسا نع هيردق تزدعو ءاط'ا

 للصواب نييولعلا ييقن ىنيسحا هللا ديبع ني دم نيد نيديز هللادسع ىأ
 : ناسالا هذه

 ' نقاانمادن ءدغتل اب لموت ت ا 3 اهتري_عنيبلا لالا 0

 00 * اهزيصأال ىتتأرالف
 7 كام



 ءاضق زاوح ىقافيطا ء 2 مث ءاطلا ىلع قأب وقوم وني د نيدأا ١

 فل اثدئ اوزلا باف تأ رو ىجذاشلا مامالا بهذم فال ىلعوهو ىعا /

 قيزالع رءوهو زوحهنأاهجوتامبلا ناك ب حا صىفارمعلان بسلا قا
 هللا هجر نءدلا حالصنا طا سلا طخض هعبج تاك ىل عةوو تاكلا اذه 5

 ارتاج نم لوصف ه.ذ 3و رص وهو لضافلا ىضاقلا ىلا قٌثمد نم هيتكد ق ىلع

 ءاضق ن الر ةههنأو ىمعل |نم هلل صحاموروك ل |نيدلا ف سشزيشلا ثد ا

 فوءنيرهاطلا ىنأ نيبشلاب عمتي زئاحربغ هنا اولاقءاهقفلا ناو زئاحىمالا
 المأز و له ىجعالا» اًضق ىف ثداحالانمدرواسعهلأستو ىناردنكسالا
 حيرات قَك ايديا ظذاحلا ءرك ذدقو إضف ىف كشالف احن ادو (

 هرتق- لاقو هيلع ىثث اوزديرخابا بتاجلاداستسا ا ل ا

 دش بأما 0ك هعم» لاق مادا ضع ىندشن حالا .ث هلك ذو ىواتفلا

 2 ةديرخلا ف تتاكل ادامعلا امهرك امل

 اهشوعت زيت قرم ايست .ةعاسلك1ل ادا لتقل
 اهشعأ نامزلا قلايلاناق» د ىلنأرب_غمهلثمالاانأ لهو | ١

 هلو3 ةدد رخا فاض أ هلدروأو

 هفرافال_ءلةاع ةقث ىلع + ناو يح نمالضو لمْ 1

 هقياسأو ىدرااو خف ىنقباس « اغتاكماملا ليخ انبىرات

 هقث اذانأ الوال ىدقذ ةراره قذملمم اعم اتم انتءلايف 5:

 اضأ هكدروأو
 اكيئانت نمىاقبامكاشاح « هتةرفدعب ىلاح فك لئاياند|

 اكرقالا ساه رازال مؤنلاو + ىمانوفجا اوفحال عمدلا سقادق 4

 اشاءانروأل
 لصعرعوهو لانوس # تتانوهو ىطمازنالار هذاا 2

 لصفمو ل2 نم ىتْذلا نامز # هنانه,ذ تزأ اعف ثكشعو 1

 كتف ةنسلوالا عسب ررهش نءنيريشعلاو فانا انين ::الا مون هةدالواخالا ( ظ

 ناضفرزبش نمسثعب داو انالثلا هلل قوتو# لصوملا ةئاسعب رو نيس ١

 اهأثن ايلا هتسردمقنفدو قشمد هنيد و ةةامسجو نيزاسٌعو ست ةثد :

 ل لح هم

 نيت و ع ل وا ل
 1 تايسيتا ١ و هيي نك ال دو ا ل

00 1 

 7 ل ب ياهلا



 0 1 ا يحترم ا ا 000

 يف 1 ا و 00-2 5 2“ "ل

 ايا دما ىعمتلاى 0 2ظ
 0 : «(ندلا ف هرم: تقثلملا

 ََ صفار ةءرارت او .هرك ذراس نموهرمدعءالضفوءاهتفلا نامعأن مناك
 7 اسد اءلاو جو رسسلا ىلسلا مئائغلاىأ ىلعرمثعلارع ركل تآرقلا
 أ ىضترملا ىضاقلا ىلءالوأ هقفتو مهريغو قرزملا ىنأو سايدل !نا

 ١ ردا قانسوأ لعودل قزوك دارو زروتا مساقلانفادسع

 ظ 5 اهرب ني قفلا أن علوصالاذخأ وداد غبي ىتومملا دوتسأ ىلع ىلصو لا سد

 ىأزيشلااهيضاق ىلءأرقو طساو زي دمىلاةجوتو فالسخملا أرقو ىلوصالا
 [قلصوملاب سردو ب ذهلادت وق: ءذحأو ءاحلا فرح روك ذا قرافلا ىلع

 ا 0 ةنلاقالح ىلا لقت امتاذم ءرامخسن مأقأ وهن امو نيرمشعو تالثةنس

 نسلاداسع نيدو نسدلارون لداسعلا كلل اهكلمامل قش ءدمدقمت نب ندد ,رأو

 عماج نمةدب ا 2

 ا : 0 ل ياس ناب فو وتم

 ١ ,ايو تا تادل < عسس ف نلطملا ةناسمن نم بهذ اةوقسصأ اهتهسهذملاق

 هؤرعمى ةعب هر زلا تاكو ندا فد راات اكو تادا ع عب راق فاصتالا

 مظلات أموامساباكو ءازسأ ةع رأف ال_2ا ىف ريستلا فنصوةعب رثلا
 4 :لو بهدا ةريصن قرم اد اثرالاءاعساناكو ضنارغلا قف ارمصتةءو

 ماشلابنبعتو هراوعفتت اورنثك قل هيلع لغتسشاو بلحت هب مناع هذو

 هاجو صو بلك سرادملا هل ب وماثلا باص نمالار ول دذع مدقو

 رد رايد نءاهربغو نا اًرحو نيسصنو راس ءاضقلاىلنواهردغو كيلعت و

 نيعيسو نالث ةن-ىفاهيءاضقلا نونو ةثامس#خو ني عسب ةنس ف قشمدىلاداعمت
 ليم نيدلاج امني مساقلا لئاضفلا أن يدلا» امض ىضاسقلا لاصفنا بقع
 4 ند لاك مضامل|ةرتف ءترشأعسح فقروزرجتلا مم اقلانهللا دع

 هنباو نيةسرشعل هيوم لبق هرعرخ 1ق ىع مث ا ١ دل ضفلا

 نردلا
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 تس وداك :رماعلا نيدأ ادم هل د كن و ودذه ىنعت ةلمولا

 حزملا كيلعىنج كك معد د جصتلاد هةدالمالابلقان

 ودك ىتحار اكرر هددنام 4 حرجاه اذغكنمة>راحام ا

 هلو3 ةدر هلا ىق تأ كلاراعلاهلدروأو

 ىربصالو تدحو ىلق الف اهماع 5 هفقوري_صلالأسأ ىدلق تدواعف

 ىراذ راسو ء تت اوىعل دوو تاغو ا

 رسالا هقب رقساقلاو هينا اهنأر ّى فطٌلاالا ناكاذ ٌْ

 ا أ نمدلو

 رسالاىلا اوداعأ ب لق كواعمحت « اوقاطأرمالا نم عمد كف اوناو ٠

 ىرذع دنع تعضوأ دة مرملع 5 امد ىراذ_ءىمجات او كشتآلف /

 اه || هرهش . 0

 قاع ممل ىيعمدو «+ قلع مسهنم ىلقي

 قرت_ة:ءادحالا اهل <« قرحم_ ممم ىدنتعو

 قرقلا اب ولق باذأ قرف مهاب نحنو

 اوقمر هل م-ّتءلف « قمر ىوساوك رتامو

 قرا الو مون الو #« ردشالو لو الو
 قلقالو ريسص الو + عمطالو ساب الو
 ارقي ىلعاوقس ملو « اوعطق دقو مهتلف

 قع ىتن# بيطو « مهتحم ىف ىنفأأ
 قوش و هم داش « نمعتع عملا لك 0

 ىلىرطت ضرالات د+والا « ارئاز متئجام لبلا
 ىلا ذأ تزيس بكتالا ء مبانعمزعلاتيثثالو 0 ٠

 نيتسو نسج ةنسناعشالا 000 5 ىولسالا اذه ىلعهرعش ب اغو ا

 لصوملاب هن ام و ةرشع ىد>|ةذسل والا عد هب ررهش ىف قونو هن اسم رأو ْ
 تاكل اندلاداعرك ذو نا قال يسرا رثلا نفدو |
 نأ مهم هنا ىناعمدلا لاقروك ذا اىضتر |اةجرتفةدي را باك فاهبصالا ْ



 م
 لوطزيا اكل قدر 5 اناقمتأرا ار مهنم لكحاو
 7 لوغشم مكحر ,منعداؤفىل « 2 10 يدار ماك

 ظ لو.سمكحاقاىلاانينح عم _مدلانماهتجرسقأ دق نوفدو :
 "0 لو تان داح او مكحيلا ى 4 ودح قوشلان مزفاح لزب ىلالزيول هلو 3

 7 لوبق ىرذع كرتفىردعإ--_ نمدنعلهف باذئراذتعاو ى تدلارخآ
 ليد_ب ةادغلا هدهكر 95 3012 ا ال - ةنعم 1
 لول_فم اهنودنمّدح لك « منع لاحم اد هاوش تباحأف مدان 1

 لوضولاز_هذ ارمأ اومارو اهئ ءةّرغ ىلع موقاهاتأ مكح نان داحلاو ملا 3 : ا ىنودحي قوشلا | لوحدوابر ابتود نك ت « اقنالا ضايرلا كنقو 24 [

 لوو ةّرغ لصرال حال « اماذا ىتح نيصخاشاوفقو ها لرد :
 اوود قثاقلالهأ ىدانود ولاد... افولا ةمار تديو ظ

 00 سل عويس اذ_وفانمعد نع نأ

 لوسفلاالا ءاقللا وو عرس الو .لرعفلا هل اا
 لوذارغصت- ساو لاصوب « تعثنح تذساسفنأ او
 ا ا اراه ارمأ نب « اهودق|ام دعب نم را

 لولطم افواطىف ههد « لكفموسزا ىلا م-مفدق
 ليتتالاهتكل للي ىر_س نمل ءىضت هلهانرات
 ليلق كاززركردااوظ_-_هللاهنمدوزتام ظل ىتنم

 لوسلاو يىملاوط_سلا هلو 5 اناا ب تر ينل

 لوسر وهو هيلاوند نع + تزعو ل املا نع تااعتف

 .لود_غ*ابود نم م مْرَع ءلك #* ىراسح تدع ام انفووف

 ليلعتلا هؤاذ-غ باق 1 .هأنو ءاحرلاب توولا عقدت

 لوءءاحرلان مساك ءام * اريرع سان .ساك قا 5
 ليج ريص لسقو 4-:عدح 2 0 هلا هل تلوساذاف :

 يا لاح لكو هلا معلا ل_سو امواستل احه دبه

 ع ةيولطم علال اةاهئالا_ 4ك ةدم بانا

 . ةديصتلا له رطلاىف ل-.قاملوقبالثاقما اناا قىأردن أ مياشملا ضع

 : 'ةيلصوملا



 اال 200
 ءانعلا نمةعاج اهم اينما هنيرجسور اوعي هلم قل و ةيسوبد ىلا ةبسن 1

 ّت ةوعنملاى :روز جرومدلا مساقل |نسىلعن ْْن ,رفاظاا نب « مدنا |نسهلل انيعدجوأ)«

 ب( ىلاعت هللاء اش ناهدلاووهدلو 11 ذقأ.بونيدلا لاكوذاقل ادلاو ىذترملاب

 هءاشرلا عم ظءولا حام ناكو نيدل اول ضفلاءارو يقمروك ا دعب أن 1

 لوروسرلا لا رعت اود دماء لجتش ١ 3 ةمدادغبب ماقأ سنلاو ْ

 ةقبرظ ىلع !هناد.صق كلذ نك قث اررعش هاو ثيدحتاىدروءاضقلا بع

 هواي ن مح ادقلو فو
 لبلدلا راحو ى دانا لول. ءالاسءسعدقو مهران تعال
 للك تع ظحو ]ماع سسنلا نم ىركسحفو ايتام

 لدخدلا مارغلا ءلاذىارغو 5 فافقلا داؤفلا لاذ ىداؤفو. >8

 اولمكىلارانرانتلاهذ-ه م ىمعل ثاقو اهتس لاق مث
 لوح ىهو ًاساودع ثدافتت «:اضصض ةلظاال اهيا اوس
 لست مأ تيأرام باخ « اولاقو مالسملا ىلا اولام مث 1

 ليمزلا وشو ىكر م ىوفلاو »* اهلا تاو مدمن
 ليفطتلا هلبسث بحلاو راث * لاى لأ حاتم قو

 لو*#لولط اهنود تزح « نأىلا اودن نو واعت ىهو
 لسلغو اهنودنمتارفز « تلاف لولطلانمانودق '

 لةةولنكحم رب_باو «+ حرج اولاق راندلاب نم تلق

 لوزنلانءافىرقلا جس ءاح. + ف.ضتاق ىتالثتثح ىذلاام
 لحرف. انا اه م« رقءانكتود باول, تراسمابلا ١

 لمسلا ناداني ىلزهثاق يب هنءري_ااصعقلأ اناتأ نم :

 لوعتلا قاذملا لبق مهتترمد ودق لزاتم ىلا نططط

 لوأح هيف ءفموقلاو سر وهف .« مسر لك ممم دولا نرد
 ليقف ردا اا قع ن موسم ١

 : لورزعفأريس_مابنع وهو + هتةءريخم سانثالاالا سلا ١

 ليسلقلاه- ممم بم اعقمتدل حو ىلا ريشي نم موقلا ندو هل
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 كايدو ا ٌ



0 
 1 ري ولعصلاد<#

 :نقثأو هر عفتناوهنمدافتسساو همزالوورج هيلع لغتسماو هل.ةروك ذل
 وبأن ىلا ةاع ملغ جج راف اهمكحأو هتقن رطهملعأر قو فالخلاو تهذملا
 ,ركسرشك قل تهدلع جرذقو ىوتفلاو س ردتلردصتو هئامب رأو عن ةنس

 : ككل اربسفتلا فئصو ٌدئاالا هيدي نيب ىرختالا مهم ناكو نيم !مءاماهدلو

 رو "ع اوةرصيتقل |هقفلا فق فاصو مولعلا عارنأ ىلء لهدم

 : 0 هي 1 او مامالا فةومو هل ءطسأ أو عج اوقرغلاو

 ىامهما |لاقاذ 5 نيثالثو ناي ةئسةدعقلا ىذففونو «رثكلاثيدحلا

 2 اوائل رأو نيثالثو عسٍرأ ةنسق باسن الا فلاقو لدذلا ناك ىف
 / نذؤملا حاضوبأ ريشا |لاقو ىلاعت "1 طير كلاود قوه نسال معأ

 | هزيوتو هل -غىلونا نأ ىناصوأو امون رمثءةعمس ند وجا دعوبأ يشل! ضرم 7
 ةرينمءارهز طدالاىلا ىعلاهدب تيأر نفكلا ىف هتففلالف هتاسغقونالك

 'هيواتف تاكرنهذهئسغ ىقتلقو ترمقف رمل اًول* الزءالا ال ىثو ءوسربع نم

 واولا نوكسو اهعذو ارت نمةانثملاءا اديدشت و ةلمهملاءاحا عفن هب هب وخحو

 7 هس او مضن ىنيوجلاو 5 ءاهاهدعب و ةيئاثلاءابلا مو

 امك ةم>ان ىهو نيوج ىل اةبسفلا هده نوناه دعب و اهت نمةاننملا

 هى ةرثكى رق ىلع لت دزواست

 5 7 0 ديفلا سودا ديم نرع نطادص د يزوأ)»

 ع 0 نم هنعهللا ىذرهقيت>ىأ مامالا ب اهصأرباك أن مناك

  ةلدالل عوقتل اورام ءالا باك هلودوجولا ىلا هزربأو فالخا ىلع عضو نه لّوأ

 |... ناك واوقفلا ضمانا هنأ ىورو قيلاءتاو فيناصتلا نمور
 00 ديزوبأ دشن اف كدشوأ مستامازلاديزوبأ

 , :هقهقلاو كءذلاب ىناناق ي هح هتمأ اذا ىلام

 ١ هيةفأامءارعتلا قى دلاف : هيتقوس للا

 ءءوردلاو + ىلاعتهللاهجر امن رأو ثالث ةنس' اراض ةني دع هتافو تاكو
 ةةلدهم نينو ةنك[ بو اراه دعي و ةدحومل ايلا مضوةل وسهم لادلا أ



 (:ه1) ١

 الو دار ريغ ؛ هنمٌدَعَقاو هلاءفأ ع .جنأو ةدا ارا هل تسدا ىلاعثو هنادعس هللا نأ

 قونو « مالكلا !عىف تارا, م >| هلو ماك لا اراك ناكو ابل هند 3

 0 ]او د لاق كاتم رهن "ل و ةرمثع عمم همس نامه ىلهتس 1

 تبعك ىنيىلا ةيسنلا هذه ةدحومءاناه دعب وةلمهملانيعلا نوكسو فاكسلا
 لب ىلا ةب ..ىنلا هذه ةمعمو امناهذعب و مالل نوكسو ةدحوملا ءابلا مفي ىتلملاو ع
 ناسارتندمىدحأ'
 لا ةقلابف ورعملا ىفاشلا هيقفلا هللا دبع نيدجأ نيهللاد.ءركر وألا ا

 ١ (ىزورم ا *
 نهىفاشلامامالا بهذه ىف هلواد_هزواعروو ا ظف>و اهقؤ هنامزدنحو ناك

 ةمزال هتامازلاو دم اهلكه_تراذتو ,رصعءانأ نم هريسغل سلامران الا
 نيس ىذاقأ أوى :ىلا ىلعورأ يشلا مهثههبأو ودفتتاو رثك قامت هيلع لغتشا ١

 قأ.سو نيمرحلا ماما دلاو ى» واد وأ مشل او امه مدقتتو ذه نأ

 مو هم ءلاراش : اماماراصءالؤه نمدحاو لكو ىهربغو ىلاسعت هللا» اشناةرك 7 ْ

 3 اض أراك أ مهنعهذخ أو دال فه ملعاورشنو ةعفأث اف. ءةاَضَدل

 لش كال دو لافقالا لعق هتيبش فا اندم + سلا 2 ىلع معلارهلاغتاء ادت 1

 نثالثهرع ناك« ةفنل اق عرشالهنالاقيواهلعفارهامناكو لافقلا ١

 اهدي مواو>رش د احأف ىرصاماذاذحلا نيد_رك, ىأ عورف حر“ و

 لك شم ناتكوذو ىرظلا ثنطلاوأ ى ذاقلاو روك ذ لا ىلا ىءورأ اضن 1

 ىلعرد_ة:ىذلاءاهقفلا ن مزرب او هس رغو ةصد وعل راسم هفو همر عص

 تناكو«ىل اع هَل هللاو امشنأ ميا فرح ىف اهفذصمر 5 أ .وابتاعممهقواهلا

 نيءست ناوهو ةثاس#ن داوةرشن عس ةتسروهش طل ١ داالافقلا:أفو :

0 - 
 و

 ىلاعت هللا ه«ررازب فورعماهبهربدو ايس : نذدو :

 د
 ىجفاشلا هم ةؤلاى بد وهلا هيوم> نيد نفسو نب هللا د بعد وأ ) + 1

 «( ىلا هت هللا ءاش نأ ةرك ذى او نيءرحلا مامادلاو

 هسأ ىلءالوأ ىدال |ًأرق بدالاو ةيبرحل او لوالاو هقفل اوريسغ* ١١ قاماما ناك

 نب لمس بمطأ |ىأ ىلع هقفلاءلغةشاورواسن مدقمم ا

 ” ىزوراالافقلا

 شوكلا



 .(ىرفلاىرسقلا ىسرافلا نابزرملا نب هبوتسرد نب ,رفعج نب هللا دم عد عونأ) هوتني دل

 عد :_ ١ ٌةدادعالا هلو

 3 2 م 6-2 سلا ضل |١ ةّدَدَغ هلو قانءللاقءاّرفلا ىلعّدرلا تاتكو سولار انخأ ناتكيدادءالا 6 ا /ُ
 3 : نا دعك 7
 : 30 »( رووشملاملاعلا ىلا ىعكل | دو م نيدجأ ني هللا دع مسا جل اوأ)ء ىشلبلا ماقلاوأ

 0 5 خر ع م

 5 0 اذا عضاوم ىلع هنو فوتساعرمش ىلاعت هللا ءاثثا» 21-- الاىسو.اطنلا

 بدأ مةىباضتةالاءاع»و لجرزاا عالطا ةرثكح ىلءةلالد همؤو هن
 ةاثثااءاءلا نوكسو أةةوق ع نم ةانثملاهاَتلا عفو فاقلا من هسمقو 5 تاكلا

  ىهو فاقلارسسك, ه.ةةريغصت ىهو هك [.ءاهمةدحومءاباهدعب 0

 3 5هبلاةمسنلاو ل_حرلا ىعساوم وءاعمالا ب اتقالاو ناتقالاةدحاو

 3 اوالسو و جيجصن سدأواهتقغب ىناع عا !لاقو هل دهملا ل دل ار يلو »

 | ىهورونيد ىلاةبسفل اهذه ءاراهدعو واولاو نونلا عفو امن 6و ةانثملاءاملا

 1 ريثك قاوم «ج رش نعسدمرق دنع لممل ادال, نم دأب

 هريغو دربملا نعو هرك ذ مدع اة 9 نأ ن نءسدالاّنةْدخأ الضافاملاع ناك

 ا * هريغو ىنطقرادلاك لضانالا نم ةعاجه: ءذمحأو دادي

 ترسل ليةورفصن منيت, عستل ننثالا مون قونو « نيدثامو نيسجتو ناس

 000 ىلاعت هللاهجردادغب هامان نمعب ,رأو عبس حا
 .ةلمهملانيسلانوكسوءارلا هلمهملا لادلا مضت هيوتسردو « مهناعأو ندا

 ءاهاهد وات نم ةانثملاء ايلا م عر واولا نوكسوأةوف نم ةانثملاءاتلا مضو
 اق (ئاقلا اًذهوواولاوءارلاو لادلا مم وههريغ لاقو ىناعمسلا هلاقا ذ كه ة:ك اس
 ' الكا منعت د ىوسفلاو ىم .راقلاو + لاعالاٍب اك ىقالرك امنياوه
 ” ناقتالاو هدول ا هباغ ىف هفيناصتو ةزمهلا فرح ىربساسلا ةجرت ىف امرماع

 1 00 ترد ءاسعلا كاتكو وعلا قدا ثرالاو جرحا تاتيرسفت 5

  دودمملاو روصقملاب راتكو هيادهلا ناتكوليلخلا ىلءّدرلا ف ىضلا لضفالا ىلف

 05 ليلا اكو تيللاو حنا باتكورعشلا ناعم اتكوث يدم اسير غيباتكو

 باتكو ةدعاسنبسةربخ باتكحو نآرقل ربسفت ف بلعنو شذخالا نب

 : ا تالاقمىحاصوهو ةبعكلا مه لاقي ةلزتءملا نم ةفئاط سأر ناك

 | نا
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 نيعجأهلل
 يرختلا ىزورملال.ةو ىرونيدلاة يتقن ني هللا دمعدجتوأ)<

 «(باّكل ابدأو فراعملا بات بح>اصيوغللا ظ

 قدما ىأو.هيوهارنبقعم نعاس ثّدحو دادي ,نكسةقثال تطاننا ْ
 ىدابزلأهنبأ نيادانز نءنججرلا دبع نكي أ نين اجلس قب .ةس نب هاربا

 هيد ينرد ناو دبع باد عفدرو ةققدطل | كلو ىنات..ممل م ماجى 1

 من ركلا تآرقلا بيرغاهت مود و مة امان ةءايلكم اضن ا راق |

 9 0 ,دحلا لك_ثمو نآ أرقل | لك.ثموراسال | نو هعو ثد د اسرغو

 بارعا باتكو ليلا ب اتكوةيقفتلا اتكو طاغلا حالضاو ةيرغثالاو ءاز يهل
 ريغو حادقلاو رمسملا ب اتكوتاناوجلا او لئاسملاباتكو اونالا ناثكوتآ تآازقلا
 هدإو ةوهامأو ىزورعءانأ نا لسقو هنأفو نايل ادخج هناك ا أو ثالذ

 هتدالو تناكو « اهلا سنفاضاق:دمرر دل ماقأو ةفوكسأ ايل. ةودادغبب
 ىدحا ةئسليقو نيعءسةئس :دعقل اىذاف فوتو « نينئامو ةريشعث الث ةنس

 نس دامو يحبس ,وتسهنس بحر فصتةملم 3و بحرق و ةلءا لوأ لق نا »مس 2

 ىغأ دسمان نم تءع»ةهسص حاصةأفهتافو تناكو ىلاوقالا مصأريدشألاو ظ

 هبلع ىغَأ م ةدي دش ةعص حا مص مث ةرارسهثبا صأف ةسدره لك آل .ةوتامو هءاع ظ

 تام نرحل تقو ىلا دهمشتيلاز :اخأدهمتةءاسبرطضاترهظلا تقوريلا

 نءىوروا,مةفروك لما هللادءعنيدجأر ةء-وأو دلو ناكو ىلاعت هللا هج |

 ةرخ الا ىداج -سدع نهأن ف اهمدقو رصعءاضقل | ىلوتراياك فلسا اك
 نيرمثعو نيتتثأ ةنسلوالا عسر رهشف اهب فوتو ةئاهلثو نيرتشعو ىدحا لا

 سملالهأ اريك اي وب داع ءاضقلا ىلعو هود التو
 | ذهو ةمطمتالب ب اك طنملاحالصاو باتكالب ةمطخبتاكسلا بدأنا نولو#

 امو ننغمو هوى لكد نهىوحدق بةاكلا بدأ ن اف هلع بصعت عونه ا
 هنا لمقو ةمطدةريغر حالصالاو لب ,وطةيطخلا نأ الأ لوقلا اذد لءمهلجّْنظأ
 هللا لعدمءملار ,زو ناق اخ ني ىبح نب هللا دمبع نسحلا ىلال باكا | ده فن :

 ديبنلا نيدو أ باكا اذهح سئدقو ىسامعلا ف. هللا ىلع لكوتلا نب

 ل لح ها/

 هو ٠
 تق نبأ

 . 5 م1 3 2 مل 9 يب بعص ع و كجم تيوب يري انما هام يشع 1 الا و
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 رثك نةللأ دع

 ل ظ ) :4)

 ظ :٠ ضذو هتوادعل بهارلا ىم» ناكو ىلا عت هللا ءاش نا هتجرت ىفى أ ساكىد نبا

 نسهتلادءاندتأ ازاك لوقدءىّدح تدعم م ”.للا نيدجأ ن د هلل ال. ف لاو

 نمل |ناكو اهتمهللابذوعت ة> ىلع فر :هناك انملا جرت ىن هدن] | ةليسسم

 ا هنو تلة. يو 2 هتاورىتاقثلان دوهو ةرمصمأ | نكس

 ْ نورا ةلاورأرك ذو ىلاعن هللا هجرةرمصملا.نمتثامو نيرعثعو ىد>ا ةنس مرا
 ىبذ لاو «لعأ هللاو كف ىفوت هنأ أطوملا كلام نءىور نم ةمعمت ف لاو 3

 ةسنلاءلهةدحوم ءااهدعب ونون نلا فو ةلمهما نيعلا نر كسو ىاقل | تق

 ا روك كلا ء دا

 «( ريثكنب هلل دمع د ءعموت 0

 ٠ 7 1 لامن دق ادعنرتك<دئامو نيرشع ةتس فو ةعسلا» 5

 لاقفوك ذآ 1 ارقلا ىف عان م هك ذالهلاوحأ - | نم

 هتنع هللا ىضر ىرادلا ميم مهتم م2 نمنطد رادلاو ىرادلا ككملاري فك نبا
 ميصلاوهاذهو ببطا |عضوموهو اراطعناك هنال نيرادىلابسأ 3 لحلو
 ىرسك م هثءل ندا سراف» 3 أن ءوهوىناكلا ةمقا ءنورع ىلوموهواولاق

 ألا ضاق ناك ءانحلاو بضنخ ناكوابخعةشدحلا درط يح نبل اىل|نفدلاد

 35 ارا ض.أ اريك انهش ناكو نعباتلنمةناثلا ةقدطلا نهوهو ةكم
 ناكو ةرفصأ ا وأ ءانحلانهتش ريغ نيسعأ |لهش أر عسأ اهسجالب وطةنعلااو
 1 ةئامو نير ةعةنسابتامو نيع» رأوو سج ةنسةكعدأو ة كيلاوسن

 0 الوعارقلا نيب , عاج الاكوه هنافو نم 1 دفنا اذه

 هامور ةعسج هنس س ردا نءادلومو ه.لءأرق ىدوالا سردانءهللا دمع

 تامىذلااغاو نرش ةن تن زواضرشكن ان الول هملع هن ءارق عمت ع كف

 نك ىأنءاند ىف طاغلا ]صأو ىراقلاريغوهو ىثرقلاريثك نبا هللا دع هيف

 ” 111 ندع نينع رادع نيد ومو لد :ةءانوارو لءأ هللاو دهام

 . نوعستو تس أو نب دامو نيعستو 0 ىوراىكملاةحرس نما

 يأن عفاننيمم الا نمهتلاد ,ءنيدج نيدجأ اوهو ئزلارخ الا هءواروةدس
 ظ

 مهجر ةذس نو امهلو نمت هأمو نم» ..ةنسفو كي او| تك ئزاق اراد هزي

 هللا



 (:11) ظ
 ىلا هءاعةاضقلاًرهساو ناضمر روهشق لالفار 7 :اربضح ضاق لو وهوةئامَو ْ

 قوتاهمذو لاقف ةثامو نيسهنو نيتثث | هذس ىف هذ ران ىف ءاَر رغلا نباهرك ذو نأ الأ

 ىرضحلا ةعد نب هللاد.ع هناكم ىلو و ىربجلا ىضاقل !ديزنب نب ميهاربا ةعزتوأ
 رفعج ىلأ ىلع تأخد اق قارعلاءناكح يد: نبا نأ هتبالو ب سناكو
 ريمأاب تاق ةّماعلاه,هبيصأل جر كدلبي قوندقل يد نبا اب لاقفروصنملا
 ناتق هدب ءاضقلا لون نأى رت نك من لاق ةع ع رزعخوبأ نذا ءلا :نينمؤملا

 نود نأ ىشاقلل مب ال مصأ لح .ر كلاذلاق نين مؤملا ربمأ ان يصحتلا ندعم ظ

 رماف هبق فعض ىلع ةع.4 نئافلاق نينمْوارمأ امة نباف تاقفلاق مصأ
 هءاءىرحأر صم ةاَضق ل وأو هوار انيد نيثالث رج لك ى هاعئ وو 3

 نول وب نيذلا م هداملاو الو ناك غو هقلخ هاضقتس اه ضان لئاردل

 عب كم لوالا عسب ف روش ف صتنمد->الا موب ردع قونو د ءاضقلا.

 ىلاعت هللا هجرة ن. نواٌعو ىدحاو رعوةثام و نيعمس هن لق هو نيعمسو ٠

 ف ١ هعمف نأ نم مربك أدعس نب ثمللا ناكو هذعرات يف ىرتعلا سير مونأ لاق« ١

 دين[ رضم ى ضاق مهن فنأن هىلو د_ءالا مثىبرضحما ةعرب رن ناعرق

 ىاذملا كني نافعودع--نيثدللاو ثرحا نور هنعىورو نوجا ظ
 ىور م نيءستو عسسة نس هدأو هناكو لاق هتافو ضي راتزك ذو كلراملانءاور

 نقلك قلوتدف بريح ىأ ندب ز زب تدنأ اذاتنك لاق هنأ هملا لصتمدانساب ّْ

 لو ىت> ةعمف نب |تامافهاضقلا ةداسسو قع :داسولا لت دسقذةوكيإ

 نيعلا مخفو م نم ةانثملا اي |نوكسوءاهل ربك اللا قف ةعيفو ءاضقلا ١

 ةهعلا داضلا نوكس سو ةلمهملا ءاحلا تفي حب ١ خ4 ودك اءافاهدعي :ةةلمهلا
 اهاصقأ نعل ادالن نم ىهو تومرض> ىلا ةمسنل ا هذه ميماهدعب وءارلا م

 5 ىنعقلاب فورءعملا راحل بن هو نب ةلسم نيهللادبعنجراادءءوأ)« . 5

 نموهو هنءهللا ىذر كلام مامالا ن ءثيدحتاولعلا طخ أوةنيدملا ل هأ ن مناك ْ

 ألووملا ناف هنعأطوملاةاورد_حأ وهو مهرامختو مهتاقثو ,ئالضفو هبادصأ هل.
 ىحةباوراهلك أو فالتخات ان اورلانيب وةءاج هنعهللاىضركلامنعهادر ١

 ظ ن ةمقع نيةعمش ني|هللاد_.علاقف هذ راى سنوي نبارك دونيتثسا دأب :



 اة 5

 دور /قوهو هلل دمعربقب فرد قلذعربغصرتق نيكسم ىف رك قون
 نرش 3 .ةوعبر رأل قو سج ةنس ةذعقل ا ىذىف هد[رم ناكو 3 هردق نوكم نأ

 ع تو مسسةنس نامعش نم نمقب سك دحالا مونأمقونو + رضع ةنامو

 ؛ ألا دسغ نب سنو للاقو اندم ناكو ةذورعم هقفلا ىف تافذصم هلو ةنامز

 ظ قت هو نهللاددعىلا ةغيلخلا بتك امهنءهللا ىضر ىفاشأ |مامالا بحاص
 طق اسإم : وهودعس نيد سأ هيلع عاطاف عذب م لو هسفن انشكرم همءاضق

 مقر كودر ةنسو هللا نكي مهتم ىضطقتتق سانلا ىلا ج رختالأ لاف هراد

 ءاندنالا عمنو الا 1 هاهنا لالا هسأردلا
 | لات لاق اا حنس ام ام ناكحو نطال سلا عمنو رش ةاضقلانأو
 | ىثغلاكْئ هل أو هعم أح ند لاوعألاب كهملع ىرذ هنأ ديومسسو ع

 .قىرصملا ستون نا لاق د هسحت ىضق نأ ىلا كل ذك لزب ف هرادىلا ل مف

 «قرهفلا سنأ ندب زن نجرلاد.ءىأ ىلوم ةنامرنيديزب ىلوءوهه ضخ رات

 : ىردملا بهو نهللادنعلاقو لعأ هللاوربل ا دمع نيا هلاقالوأ هترك ذىذلاو

 مةذخأ اذان اكول اقارانيد نتسةن سلك قمءاطعذ أن ب رش نبا ةوبح ناك
 : لاقهشارف تءةاهدف 210: لا ىف لادم نشل ملط

 . هئارف تق هءاطر ءاحمت اهي قدصتف هءاطءذح أ كل ذهغاب انف معنا هل ناكو

 تأونبقدد ريماس هارب لاكش ف ملف

 5 ْغ رحت 0

 7١ :١ قفاغلا رضا ةعيفنب داب هان انما ةغمف هللا ددغ

 00 »+ ( ىرصملا ْ

 ش اق عنمناكمزاهقحن قدعس يسد علاق ةباورئاورامسالاو ثيدحلان ها ارمكم ناك
 5 ' لاس فارق ناكوءرع [ ف هنم مه-نممال اح برق أ هرعأ وأ ف هنم عمم نمو

 ش  'ىلعةنؤرقن تام ىقؤحامما ىئذاملاقف كلذ هل لمقف تكسف هر دح نم

 'ةقروصتمارفعو أ ناكو ب د> نم سدل هنأ يعل را نوموغ و
 . سفعملو لشاعر هو هلام و نيس و سج هنسلبتسمف ةرصءءاضقلاهالو
 ١ ١ نيمدسو مح 1 ةةسلؤالاعس رروش ىفءاضقلا نع فرصو ةفمللا لق نم

 ةئامو
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 هلعابرلاو لاومالا ىوذ ن هناكواغاسعس ًأطرملا كلام ن ءىورو فوم اد
 نءد>أ الو دوش ملاذ عمو م نحر ودوهشلا كرين وريكردو مانع ءامل

 عذدهنالاةد وردم امام نايم ف ىاضقلا كلذ ذ ههف تقس ةرمدأ» د

 هلذأو هلام نمرانب دفا أمم ىلا همو دق دنع«: ء هللا ىذر يفاشلا مام 1

 ىأدلاو وهوراش ه فلأن , رخآ نياحر نمور اسيد فار حاتل ا ةماسع نأ

 نب سش ىدرو مبملا فرح فد 000 .بو ىفاشلا مامالا بحاصد ملا دم ١

 الجر مدالبب نا لاقف مانأي تامامدسعت مونلا ف سنأ نكلامتإ أرزاق 7

 رخادلوروك كااذت < ىنال ن اكو ةقثهناو هنعا ارذشف مما دبع نبا هل لاقي

 هريغو حوت باك ف نصي راو لاو ثددحلا لهأ نهنجرلا سعى علا

 نيسو سي ةنسلتقو ةثامو نيس هنس روك ذملاد < أذ هالو كنك
 ربق باح ىل |هريذو رمدع نيةدامو ةرممع عد رأةنسناذءرف فوتو « ةنامز ْ
 هثالئاارو.قلا نم طسو الار هو ةلدقلا ىللامام_ومء هللا ىذر ىفاشلا مامالا ١

 ىلاهزيوو نيتثامو نم سهو عسس ةذ-سىف ردك كلا نجرلادمعهدلو فوتو *َ

 تفو ةلمهملانيعلا نوك وةزمحلا تفي نيعأو « هل .فلاةهج نمهيبأريق بناح
 نبسلا فو هلمعهملا نيعلا مذيب ةماسعو نون ادد و اتت نءةانثملاءاملا

 ءاهمث ممفلالا 5 و هلوهملا ظ

 ىرصملا ىكلاملا هيقفلاءالولانىثرقلا إم نبسهو نيهللا دع دورأ) < 1

 + ( كرهفلا سدن نبدي زينجرلا دعى أةالومةناكر ىلوم 1

 4 ببن سدعهنع هللا ىذر سا :أن كلام مامالا بعصو هرصعةعأدحأ ناك ْ

 ماما بهو نهّللا داع هق>ىقكلاملاقوريغصل اًاطرماوريبكلا أ ططوملا ف نصو

 نيعد راونإامثا مامالا ىلا ىهو نيا لحرراز 21نيرفعجوأ لاق

 نب نجرلا د_معملبق كلام نم عمو كلام ىنوت نأ ىلا هّتبكصىف لزب ملو ةثامو ١
 هلل ادم ,ءىلالثاسملا ف ست ؟ اذاهلا بتكد كلام ناكو ةئس ةريشع عضبب مس الا

 ىرهزلا ب اهش نءا نادصأن م ك دن هريغ عما ذه لعفي نك لو ى#ملابهونيا

 بهونءالاقف كلامدنع مساقلا نئاو بهو نبارك ذوالجر نيريشعن مرثك ١١

 00 شاسع طط +: ىف ىعاضقلا لاق هم 2و مساقل انباوملاعا



20 
 فدان مدارباىلاةبوستمةصقلا هذ _هخي راو ابخلا ض»» قتءأرو

 نال لول اجارس لوأ ف ىثوطرطل ااه رك ذاذكوهنعهللاىذر حاصلا دنعلا
 روك لأ كر. نيهتلادمع نأ ىنا حلا ىناسغلا ىلعوأ لقنو روك ذملامهدا
 ١ :اهتلاو لاقفز 2 يزعل اع نب ,رعمأ نايغسىأ ند امر ا

 نم لضفا لو هيلعوللا ىلضدهللا لوسر عم» 3 لحد ىذلارارغلا
 ْ 81م: لاقف سو هياع هللا ىلص هللا لوسر فادي واعم ىلصةررمفلابرع

 هوصخاا باك فت ةءةوو اذه دء:افد# كلو اثب ردد راد لا

 ًاليشرا نوره مدة لاق ىصصملاةمعش نت عشا نع صوصاملا لهأ بتارع ىلع
 تعفغراولاعنلا تءطغتو كرامملا نهللا د.عفلدتسانلىلةحئاف ةةرلا
 | ل! سانلا تآرادف ىتذملا جرب نمنع نمثل ارمأ دلو مآ ترش أد ةرسغلا
 |1ذه تااتذ كرامملا نيهللا د.ع هل لاقب ةةرلا مدو ناسارخل هأ ملاءاولاق اذ هام

 ناكسو « ناوعاو طرمشب الا سانلا عمصال ىذلا نوره كل ٠ ال كلاا هللاو
 هل اوق كل ذنةرعش هللا دبعل

 .نيدلا تونامماتا تقفذةو 5 هر انو أح يلا مفاد -و

 نيك !لالاومأ نيدلاءعاتدت + قاغالب تون اح نيطاسألا نيو

 ع

 31 نه املا باعصأ حلف سلو « هيدنصت بهات كني د تربص

 نفر ارغدق هللاد_عناكوارت :دلا ب لعاتل دفان :دلل ل« اناعث همالك ن هو

 ن :0!لقو ىد>|ةنسناضمرىناهب وتو تءهىلا ل هووزغل نم فرصا |
 اد ةنامو هةر ىلا ك ةنمب ور عهدلو مو هم :ء هللا ىذرةثامو نمن أسعو

 ]2 ةطدسا هتوف نم :انثمءاتاهد بو اهتحت نمتانثملا نوكسو ءامارسكي
 ةادغن ريفرادنالاو ماشلاريىفا ركل قارعلا لاسعأ نمرابنالا قوف تارقلا
 رازبا#ب رهاظهربقودادغب وراتسالا ىو لصقت ةل- دو أمهتدد لص ةيزتاوفلاو

 1 ٠ ىلاعت هللا هجر نب ءزن هراخأ تعجدقو

 ا "يلام اهيقفلا عفار 10 ننععأ نب كح ا د,عنيهللا دبع #وبأ) < دم نبهّلل دمع

 1 * (ىردم لا 1 2

 ةيكلانلان ةئاطلاة ان ابر هيلا تضفأو هلوق فاتةج كلام باعصأ لع ءأناك

 4 كعب



 (:ئ0 ا

 ةنسةك< فوتو * حامصلا ىلارفغتس ارسل« ذاق الص لا يس ناك

 لسبللا ف نفدي نأ ىصوأدق ناكو ةن_.نيناسكو عب رأ نباوشو ن نيدسو بال
 ناكون رخاهملاةربقم ف ىوطىذب نذدو * جاحم الج أن مكلذ لعردقن لقا ا ظ

 كلذو همدقرهظ ىلءجْزلا عضوو قرطل ىف هجزو هجز مسالجر رم أ دق جاك

 هل لاقف كرظتنتالس عدل انارع نبا لاتفةالصل ارخأو امون بط جاتا ن
 ليقو ينسف ل قت ن اا قلان,عمبف ىذلابرضانأتممهدتا اجلا ١

 ه5 ردن فةاوملاىف همْدقَ ناك ائاوهموس م 5 جاخما ىلع ٌدهلوق ىنعاهنلا

 نعد . كلذ ناكو ايف فقو لو هلع هللا ضن اناك ىتاا عضاوملا ىلا اهربغو

 ىلا عفا ةيوعس تاك اهنا لاي ةير هسالدرحاجن اان احلا ل

 ضرع هنلح ار زرغىف ىهو همدق ىلء ةررح ا رم أف لجرلا كل ذهءىقصل ةفرعنإ 0
 امولاقف نجرلادبعانأ ا كغ» نمل ا ةفددوعب . جات هيلع لخدفامانأ اهتم
 ةيرح اب ىبسح نمت تا كارااملاق هلق النا هللا ىنات3 لاق هم عن هل ظ
 نمهللاقذاجا علا لاقهنا ىورو « < روك رادار

 هَ .ءةتاشر تأمئامأ |ثماف مرح حال_ىلا لاخداءترعأ تنأ لاق كلت

 يلبي لس ين ْ

 ةلظت- ىف ىلومىزورملا خذاو نب رامملا نيهللا دمعنج رادع * '

 ىكر سن | ني كلامو ىروثلا نا فس ىلع 4ةف:ودهزلاو لعل أنس عج دق لا

 عروتل ادي د_.ةولذللاب .< عاطق:الاريثكن اكو أطوملا ه- :غاماو رو ار ا

 انامز همف ماقأو هالول نايس قلمعب ناك هنأ هسبأ نع ىو هونأ ناك كلْذكَو
 رضحأو رهشلا ضءدىلا ى 25 اولح انامرد راهللاقو واج الوم نا

 للرضغةذ ولحم تلاثآ قات هفلع رفا اضم اذ دعرلا ر.سكجوؤ انام هرمي

 اضماحاضي أ دجو هرمك[ لف ىرخا ةروحث نم عطقو ىضخاوا- تاه ضمأ

 نمول ف برع ءامن دلع هللاةو ” ةعقود كلذ زعقو هبلعه درس دش 9

 هنيعىث مظعف اق ءدجوف كلذ نع ف دكف ىل تن ذاام كلن اللا لكأت ط
 هءأةكرهلعتغف ةنسالا كل" نه هقزرهللا دمع نالاقب وهما هجر

 ََّت التنف ه أاوق

 صعل قن.ةسو

 الر عمدا

 ١ ررملف نيعسو
 م ها

 اع هللادع

 كرامملا

 ٠ لاقف«فرعأ ىت-أ شهنمتلك اامىاللاه اذنك لاذاللاقف ضما2
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 ان ا ا
 ناكل أذسعو رب نلا نب بعص هوربد لانس هتلا دمعو ربع ني هلل |دبعو

 نحاس 1 حر مق ةملمهتالص نماوءرفامد-ه» موقل الاف

 7 ا ةءاس نم ىطءبهنافهتحاحهللا لأ ساو ىفناعلا|

 , 0 كراايذع أو ماقفةر عملا دلو دولر ملوأ
 الل اهياع ك دن موو كهجو ةمرجو ك شرع ةمرص كل اسأ يظ ءلك-ل جرت

 الاغفن ساج ىت-ءادو هفالخاب ىلع سو زا اىنملون ىتح ىتتمتالنأ
 ««كيلاوئثلكيرشلام للا لاقف ىناعلا نكر لاذ حتأ ىتح ماقف بعصمأب
 عا |ىنم وسلا 'ىنتتال نأ ىلع كتردق.كلأسأ دلك
 او ماقف كلا درعا مق لاقف سلب ىجماجو نيسحلاتنةنبكس ىنجةزتو

 أرفقلا تاذ ضرالا بزو عسسل !تاوعدلا ب ر مهالا لاقو ىناعلا ن نك رلا

 هيدر ٌكهدحو ,ةمرح كلأسأو لرعال نوعمطملا كداعكل أسامي

 ةرثىنءاون ىت-امتدلا نم ىنتمتال نأ كدب لرح نم اطل[ قو كقلخ عج

 ملا سل نس اج مهاربتنناالادحأ ىعزاني الواهب رغو ضرالا

 زمر مسهللالاقمتىناعلا نكرلارزخأ ا رع نب هلل اد_.عاب
 ان حبب لعد ة, كل أسأو كضغ تق. ىلا كتجرىكاأنأ
 :يانيعتيهذاخ ىع_كلالاقة: ا اسدلاع د النأ
 يورو ةتحتاررع نمهللاد ءيشول بام حر لكل تأ رىدايتدلا
 اءيالاهذه ىلترطخلاقرع نمهللا ددعن هرج هللادبسع نزح قحو

 تدوخ لجو ,زع هللا ىناطعأ ام ترك للف نومحتامناو ةفنتىت-ربلا اولانت
 ٍ دوعأ ىنأ الولف هللاهحول هر ىهتاقف هع دوو م ىلا بحأ

 .عّدتشا اذارعناناكو هدلو َمأ ىهفاعفاناههكسن : انا هرم ظ
 ب وست ترن حلة سور دولا هز لنا

 و ةهقتعأ ةنسحلا ةلاسحل | كلت ىلع رع نبا ءاراذ اق ددعمملا مزأنق م هدحأر عم
 1 :ءدخ ام لوقبف وعدن نأال مهمام هللاو نجح دبا ساد
 نانا ناسنافلأ دعأ يت جرعنما تامام فانا هلانعدخن اال اهلا

 ١ ' ناكر

: 

 ا



0 

 الذا طاغوهو ةرصبلابضزلا هلق نب ةثامو نهتسسو سجن ةنسسىف ل ا 1

 كر ادع مالم تقر هلا اولمخد هش لا نأ غي ه زاثلا ان لءلا له أ نيب فال .

 ةلءا قارحالاو ل ةأ | ىلع او< انزال ٠ تبقي هلءلةرمثو :
 اورهو دذجتا قرف: دةواهولخ دف نينث الا مودأوم ءاااوداعمثتنسلا مويو تدسأ ِ

 حماجلا قرتحاو ردا اال مهثم لس ملف م هولتو سان ارهظاكف نامالاءاودا

 لتق ان عماخلا قاس مالا لهل روك ملا ساعل |لتقو ه.ف ند 9

 هذه ههعمنم_ث ف لالا دع , وامك نءةان ءملاعأم ا تو ءارلارم كب ىثالراو :

 هلاد بع هيل بوسآملادلاو ناك ماذج نه لجرد مءاوهو شانرملاةسنلا

 امهمء هللا ىضر باطل |نيرع نب هللا دم نجرلا دعوبأ])«

 ظ «(ىودعلا ىثرقت 2

 20 ةسجرللا هذه لوسر ىلع ضر و ةذب دملا ىلا «ببأ عمرج اهو ملا غسان ربغصوشو هربأ عمم
 3 روك ىل_. وهو قدنلا موي هيلع ضرعف هن صا درفد -أ مون سو هيلع هللا ىلصهلللإ

 هللا ضل عاتتالارب_ثكن اكو لعلاو عرولال-هأن ءناكو هز اح أف هن ةرمشع سه نبأ

 2 نموهفدملعو ققوتلاو اتحالاو ىرتتلا ديدشلسو ةيلطولا "قل /

 1 ىذلاريسلا ىلس هلل الوسر دهء ىلع ان ارممسل | نع فلذتإ ال ناكو هسف: هرذخأت :ام لكو هاو

 ظ ةماطخلا ىفهانثتسا تام نأ قا هلا قو 5 فلا لو 9 عجاناعاوم هنومدعن ناك مث مو ةيلع '

 م ها هنت و هيعهلا لسه ومراد 0 انعةراكعلا اعأ ناكمنا نولوق: و
 لالا نهموقب ناكول حلاص لج ا كاخأ ٌنارع تنب ةصفح نيئمؤملا مالا
 و هلوق تلامالادحأ انا 011 هع نبرب ا> لاقو ليال !مامق اه دعب رع نبا كرئاش

 08 ىعدالا عروأ ت:أرامنا ارهم نب نوع“ لاقو هللادمد هنباو رعالخام اهب لاموامت :دلا :

 ةرامعل اءدهولذت نم هنأد حالت دهشول كاسل ذس لاقو سابخما نم لعأالو رعنبا ند

 امرلعيئثنع نجرلا د.ءونأ انثّدح لاق ىعدالا كحو رع ن هللاد «ا ت دهشل ةزحلا له

 لكم افقد «د ربر :لاونب هللا ادعو ةورعو بعدمر لاف عةجالاق هببأ نءدانزلاو أوو ظ

 م هأ قار 5 ىءافانأأم امأربم لا نيهلاد.ع لاقف ىتةتن اولا ق فرع ني هلل ادم ْ

 انأامأر عي هللا دمع لاقو نينا تذب ةنيكسو ةدط تذد ةنناا

 ل لد 5

 رع ْ هللا دمع



 ء اطر ل دان رثا

 : 0 ا 1
 5 01الف فنار «ناكثاذأمعأ فاول هللا هجر ف نحالا نبأ '

 نكن يولع نيبعس نب مجم نة :- ىنب ىلا ةمسنا هده ءاناهدعن ونوتلاو

 ةمءاناهد عبو ةزمحلا ضن لاثأ ةغ.ذح مساوةروهشمةريبك ةلسق ىقو ل تاو

 م وع نينزحالا نيو هنو ىرحهيالةقيش> هلل ]_قاعاو ماله ًالاذعو

 ْ رركالان نزحالا ةق.زح نرمضف اهحرش لوط: ةصقق ةضوأاةمىد علا

 يصف اعنف هلج 1 ىعةفمنحن رحال برضو ةعذج يع« همذق فدسلا

 3 دو مااوأهتت نم هانثملاءاملا رف ,ىاعل و لعرج] ةغدحو ةَغشع

 ايمارك أةيدامل |يقزاحت ايةدلب هو ةماعلا ىلا ةيسنل هذه ةيناث يملا
 ةرو يسم هنصو ةلويببابكل |ةليسمأذت ايودف.ن-وب

 0 ' م« (كرصبلا ىوغللا ىنثا رلاج رفلا نيس ا.علا لضقل اونأ)«
 ىأو ىمءالان ء ىو رعالطال ارمثك نرعلا مانأب انراع 5 ةيواراتملاع ناك

  امهريغواندلا ىأ نباو رح ا هاربا هنع ىوروام هريغو ىنثملا نيرممع ةديمع

 لاقفانل هقصهلانلقف هلانباد_تنيرحا ارعأانب رم لاق ىعدالا ن دوال
 + 5 لع هي "اك ديسأريغص, ءاح نأ ثلد ءلد ل لاق هرثول هلاناقفرم" لذ دي 6

 عد مولا لازما ءا يد ثرالاذه نءانتل أولا: ان هع
 ىعمالا

 7 ) ملاضرتو اريصسلمل «ب لادرباذاىتفلاعسضعت 20
 )0 ااوذيعف نز ء اك دازةلاف هللا

 لاوشفم زا حاصم :رصبلا ىولعلا مانأ ةرمصيل ان ىشانرلا ىلت
0 

 - وعبر اة |ىذ قع ىفلثسو ىلاعت هللا هجر ندثأمو ت نيسجو

 راتفرتالا ناضيشك ذوني+بسواعبسنظألاقف كنسّدعن ع نينو



 (؛و) 3

 ةنامو ننامعو ناسك ةزس ميدذلاب فورعملا ىلصوملا م هاربا تام لاق ةمش نس

 عفرف ةراخا ةعشهو فنحالا نب سانعل او ىوهفلا نأ - عزم ملا كل ذ ف تامو
 نم لاقف هدد تعبأ ,أوقدقمج رذ 3 موماع ىلصت نأ نومألارمأف دمشرلا ىلا كلذ

 مدقق فنحالا ني ساهل اومدقو ورخأ لأ ىلصوملا مهاربا اولاقلوالا اذه

 لاف عا: ازا كلام نب هللا دمع نب مث أه هن :ءاننقرتملاو هيلع

 -- دشن افرض نم ىلع ةمدقّلا فذ الان سامعلا ترث 000 .ك ىذا 1
 دياكتو أهم ق قش ى دا ى مش اهنا ولاقو ساناو بدو

 رام ةنوملوا « مونظ كريغنوكما مدد
 رعشلا اهلا نم ملأ تومألاىلقاقف هتدسنأو منتاقفاوطفتتأ لاق
 قىأب ام فلات ةياك- هذه و تاق ى دمسأب هللا وىلد تاقف ةمدقتل اءىل دأ

 2 ل ىءىرلاتامهنال قاسكلا|ةجرلا
 ده نب نوع ىنثد حلاق ىلو هلاركونأ رك ذو ةئامو نمهسثو نيتفث ا ةنس قولا

 ناو .شرا|تومدعد دا دغس فاح الا نبا سايعلا تنأر ىلاقىأ ىث د حلاق

 ىلوصلا لاق ةنس نمت_سنمزقأ هن :بو تامو قي دص ىلناكو ماس 1ع , هل زم

 تسلا ةلءا تامد.ثرلا نال نيءساو نتنثا 4 | هكس لعل تامهنا لعل دن اذهو

 تاك روايتت ديك اوفو نيمو تالثألا لايام ل

 هلل اهجرورصملا,ندو ةنامو نيسج ةئسروك للا س امعلاذلاو ف ةحألاةانو

 اولاقةرصمل |لهأ نمةعاج نعءبهذلا ب ورم نات ىققدوديتملا لل ىلاعت

 ىدانيوهو ةدجنا ىلء فاو مالغاذا قد رطلا ضءبباك اميف حنا ديرنان رش

 نالاقدب نرتام هلاناةوهمل اانل دعف لاق ةرمدملا لهأ نمدحأ ىف له سانا اهمأ
 قد رطلا نمدعب . لع تلم صنعا ذي هعمانلخ يصب نأ د ربدياسل ىالرم 1

 ههر بد أك :الوهو هق 'رط عفرف انب سحأف هلو-ا:ساؤاباو- ريع الةرخ# تت ا

 11 ارقد أشن اوافعض 1

 هزعش ىلع ىسادرفم « هنطو نءراذلا سب رغان ا
 هنددفم اقسالاتدد هب هءاكحبلا جالك ١

 ةرشلا ىلعأ ىلع عقوف رئاطل,ةأذا هلو سواج نضوالب وطه ماع ىغأ نا :

مثث ا ةنس قوتو ةزمذا فرح ىف هتجرت 5
 رغىحو 5 دادةببةثامو نيعستو ن



 0 لك نينا درح نب ةءلط نبدرسالا نيف >الا نيس امعلا لضفأ اوبأ )< نس سايس ءلا

 فحالا

 اضأ هلو

 ه0 047

 70 ىرادلانيكسلوقب لثعناماريثكت اكو مهنع هللا ىضر
 .تضغلالاحىئمالحالاامتا « اضرلااحقمالحالا تسل

 م | ةفينح نيىدع نب هلل دمع نس مأكن يةمح 0 اهني مرح

 0 ؛ «( روهثملارعا لا ماعلا نحنا يحن نما

 ' !دممناوندقدجو ال لزغلا و هش عج عانطلا فيطا ةيشاحا قير ناك

 ةدمصق نم هإوق هرعش قءقر نءو
. 

 "  راصقالا كءافثنانرصقأ «ء هسفنىذعملا جرا اهمأ ان
 | راردماهعمد كربغل كانبع « رعتساؤكن.ع عومدءاكملا فزت
 0 زاعت ءاكبلا انبع تأرأ « اهبكست هنبع كرمس اذنم

 0 اعلا لءونأرك ذاضي أدرب نيرا ثي ىلا نامسند و تاربأ لج ن ماض: هرعش نمو

 "قه: لودر ةفشح ى نم مالغل ازامدربن راش لاق لاق ىلامالا ناتك
 لاقئي-انماهجرتمو

 .اودةزىوهلت نوظعأ اذا ع مهتدوم ىوقاذأن رذلا قا
 .. اودعق م مىقولجاممل_ةث 5 امص هنتمكالف طقم

 اضأهلو

 ” الا ةحا ارنمهلربت ع ىوفاىذلعءا حرلا عم لوطد بعت

 7 سك عدت + مكتناء امل مة.ءالول
 ش اض أهلو

 1 0 كي دسم درت اونج 5 ىنثدزفاهنعدع_ىأب ىنتنت د>و

 | 01 | سلو لبق هل سلف , «هريغ بلا فرع ل يؤهاعاوه

 3 ... عاش نركبتو ىقريمخالف م« ةعافثالا كفطعت ل تنأ اذا
 ١ حفانري_خ هنأ ىلعل نكحاو د* ىلن ٠ع .اتع كرتام مسقأف

 3 عئاطرب عا فركمهضيالف : اعئاط ريصلا مزلأ اذا ىناو
 ةلكذ 3مّد فهن دقو ىلوصلا سا.علانبيداربالاخوهو دج هاكءرعشو



 اهأ ارقالاقال ثلق ةمقرأ قا ىردتاىللاقديدب نتتلطسالف كر بآل

 هللاو هإ تلقف هريغار كله« ف.ك اذه لشم مهمذ موق ن نع تدعارمف اذان مئأر قف
 ش ال تلق اهمك مل ىردتف ألات كريم هنالا ذه لاقامتاواهتلوامارمذ ام تمل

 00 :ذ لاق كلش ىءر 5 نأ دارأو كءلءىندس> لاف

 موق نءدار ءل اريمأ ىرازفا|ةريمه نور# ىعشأ !ماكو لاقامالاتدرأا

 مهجر قاف لطادلان مهتسسدح ناريءالا اهم أهل لاقف ىأف مهةلطمل حس ُئ

 عد رال ىمذل دو اق لاقو ةمهقلطأت وتس وقعلاف قاب مهتسسح نآو

 ىحشاا دلو اناس ني ةفطخلاتوهبنحةلا ضرر ل 3

 ةرمذع عبس ة نسف ىعمالا لاقو نيرمدعو ىدح أ ةنس ىف ىرمصملا ن حلاو

 م-رلا ف تجوزلاةفالاذ كلارئان !امامون هل ىل.ةاغيحن المش ناكو ةفوكلاب

 فرامل ف 1 ا طملا ىق ءاقأو نحب فرخ 1 | حاوره دلودق ناكو

 تفلأ ل اقف ةنسلاف ءءاطعك امون هل لاق ىقثلا فسوب نبجاحمتانأ لاقو

 رمالان 2 لامالزا تعد ع لاق نافلأ لاقف كؤاطعك كول اق و

 كلذنستساتانانرعأو ريمالان هلي نأ نكمأ امو تءرغأ نرعأ انف ننال
 اقف تلا هنأ |عموشو ه: :!ءلحت الجر نأ حاحا زم ناك زاخو 31

 نا هع ةفالخت نم نول نءن تيسسأ هند لو تن 1 0

 هنأ هنعىو رو نيثالثو ىد > | ليقو ةزدبهلل نيرشع ةنس لمقو هنغ هللا ىف
 ليقو عما رأةنسةفوكلانىفوتو « ةرمثع عسن ة هدس ىهو ءالوأج نست أول

 5 اكوةأغ هنافو تن كو ةثامو سج لءقو عبس ليقو تس ل_:قو ثآلل :

 ةلو-نمءاحفلال ادعن و ءارلاو هعملا نيشلا نب لم أر شو « ءالولج ىس نا 7 ظ

 ةهعملا نيشلا تشن ىعشلاو « مالاهدس واتش نمر اسءان متةروساكم ١
 نمنطد وهو بعش ىلا ةمسنل !هذهةدحومءانأ ةدعبو ةلمؤملا نيعلا نوكسو

 ريم او رع ن نا هزت نهلاب لج ىلا ةمسنل اذه ىرهوج أ لاقو نا ده

 نءعو نوءسعش م ةليع كي اك سلو وةواعا ا

 مهل.5 همام مناك هوبوءشالا مه لبق رغملاو رضع هتف ناكأ

 مضو جلا :,ءالولدو نيمعشىذل 1م ناكل نوياسس 1

 ةرانيصلازةرووشملا ةمقرلا اب تناك سر اققلح ان ةرق خ1 ١ دموع لا



 هللا : نام 8 د نب ورع هن 0 9 ا هل وقدم

 ظ 7 سن ,نانبسم نب ىع”نبتهالا ورع ن هللا درع نين اوغص ندمان نانهنع

 .دق نال جهالا هل ل.ة ماو نان_.مهالا مس اوىرةنملاوى عمتلا --

 و !موب تقته ل, لمقو ءانانث حوف سوقب هيض :رقثملا ص
 ىأ انو تناكو 0 تا ني ماقول

 ١ مادة تستنسلبتو عب رأ ةنسلمقو ةثامو ثالث ةنسروك ذملاةدرب

 ١ 000000 و سل لال وا كنس نالاو
 | ءاد اننا ىرعثالانسحلاأ ةج رتقىرعشالا ىلع مالكلا ىفأ سوىل اع هتلا
 0 ىلاعت هللا

 ١ لايقأن هل. ةراكوذو راكىذد ,عنيليحارشنب ماعورعوأ)+< 5
 ْ «(نادمه قهدادعورب رج نموهو ىعشلا نِلا

 اهويويزم نعل اىذر رع نبا نأ ور لا ةاوردقل ا لباد ىد ات قوكوهو

 لعل ا ىرهزلا ل اقو ىنماهب عال هناو موقلا تدهش ل اقف ىزاغملابث د<وهو
 انىرصبلا نسحلاو ةؤوكحل ان ىعشل اوني دما, سسملانباةعرأ
 آلا ل دللا لور ناحصأ ن..ةئام جن كردأهنا لاق :وماشلابلوسكمو
 اق مورلا كل ىلا ن اورم نب كلملادبعىنُدفن ا لاق ىعشلا ىكحو سو هيلع
 ةءاقالالمط:الل_..رلاتناكو هتمجأالا يمنع ىنلأس الل جهلا تلضو
 1 اق فارصنالا تدرأ الف جوت تاثمتسا ىنةريثك أمأت أىسف مد 2

 رمهف 41 قب رغلا نم لحجر ىنكلوال تاقف تنأ ةكلمملات دن لهأ نم
 ْ 70 لاس نارام اذاىل لاقو هعةر ىلا تعفدو ئش

 هقرااتستأو كلملادعىلاقوصودنءلئاسرلا تددأف لاو ةعق 0
 ةهبلااهتاصوأف تعجرفاهترك ذتج ور ادمزأرادلا ضع قترصالف
 ظ :: لهأ نمىل لاق م د تاق كملا اهعفدي نأ لمق اشكل لاقأ ىل لاقاهأرق

 ا 0 اتردد رع ل لا فنرعلاو :ىكماوال تلق تنأ ةكلملا
 نانلا

» © 



 (4) ظ
 ولأ ناكو ةروومسمربا 7 اموم راكم مهلوتاةيطلا باك دس ند ورك ءاذكمل

 3 هانمالج راهونأ ناكو نومد تذبةياطةرضنلا ىلع هلع جب وكرت ىموم

 وأ ايىمو قرغلا له أ ىف ميقف ىننىف هل عضرتاوةدربابأ ه] تذلوف تفئاطا ١

 3 كف هسأ ىلع هءادغو :نث : درب قرغأ |نبمشوأ» اسكت شال أرماع ىءوم

 مهقح ف لاقي يذلا م هو ةرمصملا لعاسض قال, هدلو ناكو »ا سهذف د ا

 ىف ةرصبل انام نع هللا ىضررعأ نق ىنوفارأ تان د قةاضقةث الث

 ةمراىذح ودمر هروك ذلالالبو هبنعهتاىغرنا 0 0
 هتةازأادطا ةعلوقي هيفو حبا دل اررغ همق هلو ظ

 ر زاح كما صو نيد س فر , مأقف 5 هتان لالب ,ى“ ومى نئااذا ٠

 اش لو وق هنو و 0

 لالي دقن |حدنصا تاقف < ام نوع نسانلا تل ا

 جتفو اهم نم ةانثملا» ايلا نوكسو ةلمهم ا داصل ا مف وهوه" وان مسأ حدوسض

 ْ هللادسع يدل اخ ناّوث ذحأ لالب ناكو هل ههمءاح اهدا وةلمهلالا

 ىققئلار ؟ نيف سوي هءضومىلو ولزعاملف ءاخضلا فرسففمرك ذمّدقملاىرسقلا
 نءلالب تامو هباذعن مدلاخت اف مهب و هياونؤادلاخ بساح نقار »ل اىلع'

 هنأت ردت امون ساج ةدرب انأ ن نأ عاجلا ضع فتأرو # اضيأهياذ- 2

 هيفو اع سام ف ناكو لو هيلع هللا صولا لر ب سرإ هتمدصو هلد ةاضفركذيو.

 لولل اقف هنم ضخ نأ قدرزغلادارأ كلذ فلوقلا لاطأ انكر ءاشلا قدزرغلا.

 ضءتمافهافك ]سو هءاع هللا لص هللا لوسر مح هنأ الة ةنمىسو»ىنال نال

 لاقو هد هبالو هل_قادحأو >امه كلو تةد صلاة كلذ نمت درب وا

 قسمت لورا ةماحلا,يتص تأ نمش ا هتلاو قدزرفاا

 ضع قى اصلا نيةممنل |سرغىك>و ع د .غ لع ةدربوأ ت س9 سو هملع هللأ ١

 ناك ةءالملابروهملار ءاشلا ىعمتلا نا اوقص ندا 0 :

 كل ذراك الف همالك ىف نئليف هن ٌدصْف روك ذة درب أ نءلالي ىلع لعبا
 ا تلانه تآاتشلا لل ندلثوءافاخلاثيداأ ى:ٌدتدلاخاب هللاقنلالب ىلف ١
 ارعالا اعني ودعم أي كل ذ دعب هلاخز 0 سانالءاملانيقست قاوللا ١

 لرة.فرمألا لاف اذه نم لوقب لالب بكوم هب رداذا ناكسفور فكو |



 ىراقل أ مداع

 همم هاهنا لاقت ودنك اسءاهاهدغ و ْ

 ىرعذالا:دربوبأ 0

 ايلا ٠

 امديرفاظلاة فرح هسأرلعجو ضد ردقو سن أسم
 71 كاقعاو هلوطخرمأو « لازغلا اذه: أرحمتع
 0 دسأت نأو َنأمظا ف. . رك للا اءاح اديذاهب بتأو

 رتل ناب ىلع ناك ًاسشرفاظ ماتو نا_سهتسالا ف نورضاحماو ريمالادازف
 ْ 1 | لاقؤاومتد نمريطا ا عنك

 ظ كد ضع ىنكر دأنالاغ 5 فددملا ادهكر استنأر

 ك.شلا ناكمراعل|تاقف 5 ىرطاخ ىأراعف فو

 هّموحدد نس نم نءدحتتم اك ربو فرمصت 5

1 

 ادد 2515 د 4 44 5 ا ا ا ةن جا ا ة ةنرتا ا  ةئوقنا حولا ا مرت

 مي ظ 3 معلا ىا , د كاك د 015
 0 1 ا ا

 ا 1 11 ا ل

 رسال و تيما ون 1

 1 «(دسأ نبا

 ما ارقلاذ_-أتآ ارقلا ف هيلاراملاو ةعبسلاءارقل رادعأ نك
 ' 0 الإ ازعوأو شاع نيكي وأ هنمدحأو شح نيرزو ىلسلا نجلا
 0000 كويس ماخقوو 00 هرم ؟ فورحقاريشك انالدخا

 داولا نيكف يا .دوغلاو ع« ىللاعث هللادجر ه هقو كلاب

 3 ةفرثملا ىهلةو لم#الىت !ا!ةمكدحولاةراجت اى موهلم-ععل اداهدع 7

 مقاول لالا عساها نوكسو ةدوملا ءابلا مذ هلا د

 2 تح

»© 3 

 ١ ١ «(ىرعشالا سد ني هنلا دمع ىسوم أ نيرعاغ ة درب ونأ )+

 مسو هلع هلل | ىل_دهللال وس هر ب>اصوونأ ناك
 فذ ىلإ نمهسلع مد

 حيرشىناةلادعب أرمأو ةفو كلا قءاضاقناكةدرب وأواوطسأَ نيد ر الا

 1 ازكو



 هذاا رش للواعاما 5 امناكل سلا قرار ذقنم :

 دج نأ نيدلاداعانمحاص تدأ رأت لاو رئاصقلار ررغنمةدصقلاةدهو

 ىذلا ىنغملاهراك ىف تاسبالإ هن هذهرك ذدق ىلصوملا شنطاب نءانفورتعملا لع
 هلاجرءانعمأ ىلعم اكو هن رغدسمق ةرسسفو هقغلا ف نذوملا ناك ءهعضو

 حرشو ىنناشلاهيقفلا ىرصملادادنحنا نيد زيف دىلاىبهتناانف

 نماناسأ ءاهقفا |ضعب دشن أر عشلا جل ناكو كلة دعب لاقل احنماقرا :

 اذه ىف هقوأ اموانهه ةمتتك- 1 تابالاهذه ضعب رك ذوهمل اهازعةدضق
 ندداذحما ةظفل امهتعمعف داّدحلا نبا همقغل اودا دحلان فرعن ران وكمالا

 ِ اها رعش نمو سابلالالصحانؤف
 ىح تيضق نانالاوحرأ 5 ىتاالؤلغارلع ا

 ىلق تقراؤ ىنكحجل م« مهتقافرام هللاو 252 |
 نم ىنمعل |ناك لاق م ىنمجالنعتدمل ا!نذعحو هدب رخل اق اكلاداملاركذو

 ,.هجل او دي اع مجو ندع راوتس سقت ااا دهساك الادانجال

 نمهلواض أداد-ئارفاظة جرت ةديرلا قامهرك ذودا حار فالظاامهن

 كنةرهملعى دام لصؤلا نه + ىلتبلو قرا نوبححلا مذ
 ىلع مالكلا مدقت دقو ةياهمجو نيرشعو عس ةنس مرحلا قرض هتاقو تن 7

 ممدلا ىم فردت :

 ىتأاصةمكحو بك ربسهخو »ع ىتانص عب ديف كنمعار نا

 عناصأب اها ىلا ار-ةأاموت 0 تكلشا ضاق تو

 ةنقدرو وهل ىئاوةياذسلا عئادب نات قروصتن را ىلغمرك ذو

 رغثب ك2 ق ناك بئانلاىدم” الا ني سلا نيدعسهللا داعى أ ئ شاقل نع

 رغئال هتبالو مانأر انني دعا ارعمالا ىلع تاخد لا سوره ردنكمالإ ْ
 هنأ او ه.اعهغاخ قوص 5 قف ةنيس نعهتل أسف هرصن ىلعانهد رظقت هتدحو

 نضرتح | لاق هبقرعألا 5م :نألبة هتقل- عطق ىأرا هلت انف يبس و

 عطقف | خادم مسالا نفل روصنالاانأ تءعدت ساق كاذل لص
 ايدبددناوقناغإ

 ل لح هه



 5 2 ومع 00 ا ا

 3 ناافت زيان غوت ربا بارت[ كي رزقا لاسللا

 :درطمةدعات ىهو متفلا.ىرغةرخىلا ة.سنلا ىاولاتاكت ارمسكلا | ىلاوتتال
 ل و ةلمهملاهاحلارسكر سل ورم بلعتل او سرع نبا نييةباد مسا ل 3 و

 سانبالا باكمف جرم مساقلاوبأريزولا رك ذاذكعةلمهمنيساهدعب وماللا
 .ايمالا اذهوافالتحخا ههف تدو دقفاركف رص امبوهو

: 2 

 ١ قلادبعنب اخ ن ادمء نيروصنم ناقل نرقاظروستاوأ) « دادنمتار فاظ 7

 ا( "عال !ادادحلا كر الا اذحما م

 أرعش ناو دلو نيدمح ا ءارغشلا نم ناك
 ش ' دولا عاج حدنو درج هرثك

 نامعالا نمورعغو ىفاسل ارهاطوأ ظ فاح هنع ىورو وءن2٠+ورشعرهقوله
 هٌداذروه-ءمد لد ءاو خب 2 30 ل اريصلاب ناكول

 هذالفأ تعطتتو ىهو ىتح « هسلقوزغ بحتا شد لازام 7

28 

 7 هذادح هب وخل سدسرالا 5 ةقد : مارغلا عم هسق قرم

 هذانع ضارملا قدح انمادبأ 0 نكيلفذ ةمال لإ ىف بغرب ناكنم

 هنأف روع غلا 1 دال

 هقرسط نم ىذلا أثَرلا اهنأا

 هماظن نم مفر حولم رد

 تموقت فيك ّدقلا كاذءانةو

 قتات بوذال مس اهقفر
 هرح*عةاومنعز-# توراه
 أرمأ كنان تقلعام هللات

 هب اوأ نمظحلا تنأ ىلام
 هزب زق ىلا عمط نم كانا

 أهنمو
 اهب ىوهم_هادب ردنءاةيلاد

 00 هذاذجوأ هاعرمم مهباعمط دع تاةرفتف نلوف فرتزااوناد

0 

 :> هةاذلتسا كءاقنرض رظ
 ٠ هذاف:نولقلا بح ىلاموس
 7 هذان نمهنلغلوح ردخ
 .. هذالوفامطدللا كاذ نانسو
 إ ساعد نأب و

 هذاتسأ ىرتنغ مامالاوهو
 : اجرا ىلءز-ءوالا

 ٠ هذاوةسا ار. ىدوأ دقواعوط
 7 هةلراوهروقن مادق ىدهج
 3 هداج هينعو هلل دك

 : ةاده هياتدنهأ 2 ءاموق

 نم



 نال 5

 زخاو لف اوال اسمأ نم كاش 5 !؟ انت :5 نا ضاعن قا

 ءاما ايرصانو نرذلاب رصانو ىوربو ماللاب لول مو فاكلاب ةلوأمتوو

 نمنابلا ان وةرصذلا نم هنالرهاظن ونلاءاهانمف مما ياو

 هلوونح و 4+ ا نالؤ لاسق#» لاو بفطعت ْ

 هلوقكلا ذنؤ ةريشكر اع 1
 ءالدلا ف كولد لأن كلو « ىنغلاةشدعملابلطامو 0 .

 ءام ل_لقو ةأمحت ءىبجت « اروطواروطاهملع ءى ما 0

 هرعس ندو رعش ناونددأ ْ

 انا.دا انو دةمأتوطو 5 انذاك أ“ امذلانةممأ تغبص ا

 اسوم ناكو هل حر ركقوسلا ىلا جر ناكن ججافلاءءاصأ هناك
 تسا>واؤ ل > - احق ىسأ | نعل جوزع هللا كانغأدق هل ليقف ٠اماودسعأ

 دق ىلا لوق: وءاحدق مداختا و ولحد أو جرخأى :كلوآللا ةو كس

 نية فيل كحو 2: قعدولاب كانتا || ىلع تلائف تننلا ىف تساحولوءا
 بلاط ى أن قمل الم اع ناك امتنع هللا ىذلر سايعن.هللا دبة نأ طا
 لزن «لفارملعد ,وسالا انآ ف اذقس ازاحم ىلا صاف: 4 | ىلع هنع هللا ىذ

 انعطأوللوق ناكو لل ايافورءمدوسالاوأ ناكو هسنع هللا ىذر ىلع لت
 لل وزع هللا اوذواحتال هءثمل لاقو مهنمالاحأو سكك ان ل اومأ ق نيك اس

 ىف مسفت أ ود يي هالو ]عفل م عاكس انلا ىلع عسول نأ ءاش ولودمأ و دوحأ هلل

 مم اعف هل علاقف عنا ا ىثعت : نهلوةدالحر عم«والاز هاوكلهتك غسول

 1111 ةدسعامت امه لاق ىلهأ ل اقديرتنأ لاقذج رذيل ىه

 ةرمددلايدوسالاووأ ىف قولو * مص ىتسدمقلا هلدرف عضومن لالا نب

 لسق تام هنا لمقو ةنس نون اسعو س+ هرعو فر 121 نوءاط ننتسو عسنة

 ظ

 ةنامو ىدح |هذيس ترق قوقو ةرجبملل ني«سثو عن ة:بسرغص ق ةف١ 1 .

 ان ءايحلا ننأو لاقف ةرفغملابرمشد أ توملاد_:ءدوسالا أ اللهو ناءعسربد ريد

 هذه مالاهدع. و هزمهلا فو ةلمهملا لادا مض:ىلودلاو 5 مالهادلا

 رع ىفوزيزعلا دبع نيرع ةفال_ىف ىنوت هنا لقو مج افلا ةلعد نوعا

 : يس ةانيماءام لا نوكسو هله عملا لا دلارعسكم لد دلاو 6# هرقل ل ||

000 

0 
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 أ ناك هلا ل.ةواذه ىلعمت هللاقوهمل اهعندمف رو للعفو مع ف ررضأ

 هلل لص 1لاقوامومهءاسف ذ دشن نيدار لا ىلاووهوهسأ 'دانزدالوأ

 ْ :ءأنأ ل نذأتفأ مهتنسلا تريغتو و مج اعالا هذه تلا ادق ىرعلا ىرأىفا .

 لآ لاقو دايز ىلا لبر ءاعف لاقاللاقمهمالكه. نوع انوع امررعلل
 مرش اقفووسالا أ قاوعدا دأب ا ءلرتو انانأ ىئوترممالا هللا

 رمعب هل تلاقف امون هتنب لد مازاخو مفعضت نأ كيه ىذا سانال عض

 .ةىأدرأ لقا هل تلاقناهمروغ ة ثا لاق املا سسح |لماتنأ ا هان

 ع ولالا رس |ام قو ةف نذأ لاقفاوتسح قت متصت آنس اهتم

 اللب بهتلانانفأ عضو بانل وأ لاق ب رركو أددلو قضووفل (مدنو
 الأ : لع نسوق تنقل لاةفوغلانونع. ٍلعلا اذ هكل نأ نمدوسالا
 1 رءولخأ أش رخال ناكروك ذملا دوسالا امأ نأ ل :ةؤهنع هللا ىذرىاط

 ,”ان1 نوكي اكل عانأروك ذملادانزهملا ثعت ىتح دحأ ىلا بلاط أَن ىلع
 :راقدوسالاوبأ عهس ىتخ كلذ نمهافعت فاول حوزعم هللا تاكد, فزع واماما

 ,ءانلارمأ نأ تنن ظام لاتةرسسكلا,هلوسرو نيكر ثمل !نم*ىرب هللا نا أرقد
 ةءاقملات ىغيبلةريمالا هيرعأام امل عفأ لاقف دابز ىلا عجرف اذه هىلاآ

 و الو هلا فرغ "الأ هرب لذ سقلادبع نم بتاكيىأف هل لوقأام
 ” 1101 ثيم ناوموددطتت طقات ف ةرما ىف تحتف دق ىنتي ًاراذا
 1 الو ء كل ذل قف ت2 نم ةلمقنلا لعج اترك ناو فرحا ىدن
 دل ىضر لا حأ نب لعتن اتا لاةروك ذملادوسالاانأ نالاوةو ملا

 كلان دوسالا ىنال 5و ملعأ هللاو اوحن كا ذأ ىف عضواموف عضأ نأ .
 : 5 كرادتع هلل -.ةفرادلا عاف تو لك ف قةتميدأت راح هلوراد

 ةزةرك أ نب هللا دبع ىلء امو دز ,.ءالاوبأ لمت دوالثماهلسر أف ىراح تعب

 0 رش ءاءىأرفهنع هللا ىذر ىلقثلاةدلك نيثرحلا نبا '

 : 1 0 عاطبمال لولمم نر ل اقف ةءملاءذ_هلمئامأ دوسالاانأ ان لاقف

 ةةلاهذهنا لمقو كاذدع لشن : ناك و هنا اد هد نم رت
 ع

 دوراجتانب رذاملا عمل ترح

 5-5 ليزختا كيطعن كلخأ 3-0 ' تدم هسكتسالو ىناس كو

 ناو



 00 ظ
 .تددخو رضع ىلا هنافو لبق لقتتاو ةمطانم ركل ا دنع أ هذا ىلع ىماذنالا

 وهو رضع امسهنو نيعست و عمصت ةن:د.ناضم رند انثءاعد رالا مو ونو 5 ش

 ْ ىلاعت هللا هجرة مخ نئان فورا

 دهازلا تاطسدلا ىلع ننىس عنب مدآ نبى دع نيروغ.ط دنزبوأ )+

 + روهشملا 11

 .ىلءو مدآ اضنأ ناديا غن ادهاز ناوخأ هل ناكو لسن اتاييسرع هدد اك

 نطسلاق ةفرعملا هذه تدجوئثىاندي زيوأ لو #* ملجأ ديزبوأ نا 1

 .لاةذىلاعت هللا ليدس  هتيقلامد أ مدي زن ال )سمة و« راعذدب دو عل :

 اسهتوعد مند :اذهامألاقؤكنمكسف' تنقلاننوهأ انآ ليقلا هفصوت 5

 ىلا عرظاول لوقب ناكو ةنسع لا ,ةءناوط ىنبحت لف تاصاطلا نم ,

 فيك اورظنت ىتج ةياورتخ الف ءاوهلا ف عفت رن ىقح تاماركسا | نم ىطعأ لجو

 ةردثك .تالاقمدلو هعر  رمثل !ءادأو دودحلا ظفحو ىسهنل اورمالاا دنع هنود

 ّش .وو نيتسو ىدح | ةنسدتافو تناكو 5 ةرهاظ تاماركو ةروهشمتادها و

 نوكسو هل مهملاءاطلا تفي روفيطو 5 ىلاعث هللا هجر نتن امو نيّدسو عس 1

 .ءاملا مفي ىتاطسلاوعءارةئك اسلاو اولادعب وءاقلا مضوأ مد نمءانثملا#

 ةسنلاءذهممفلالادع, وةلوهملاءاطلا مو هل هللا نيسلا نوكسو ةدحولا

 .ناساود الب لوأاهنأ لاغ وسموةلاسعأن مهروهشمةدلر , ىهو ماأظبسد /

 2 0 ا عا قر < اوي كن 3 ا ا ل

 نوت 95 ما ورع نب !اظدوسالاو 0,

 «( ريثك ف التعاهيسئو هعما و ىلؤدلا لاق و ىلودلاركب نيليدلانياكد#
 هننع هللا ىذر با الم ىنأ نن ىلع بعص م_مايعأو نعي انلا تاذاسؤلمتناكأ

 القعمهدسأو ان أر لاحرلا لك أ ن منأكو رمد, وهو نيغص ةدّقوهخ هد عش

 ةثالث هلك مالكسلا هل عضو ه:غ هللا ىضراماغ نال« ةردغلا عضو نعلوأو هو

5 

 . ,ىاطسل اديزيوأ

 "1 ىلئدلادوسالاوأ



 0 1 5 ما
 ١ 0 ولانأ ىلع لدن < هن 5 كو 0

 ا قنا 9 ةناع 0 * هدقفنتو 0

 : 401 هلام انعئاغ دقو * هلاعف ن> دع ىرعشتملامق

 ' هلذ اره نيس ىوط) مأث كجفا ب ردغو فض ىوشم مرك ا
 0 درا ةرازولاراد نمد اعلا هدلو هلقن مم هرهاقل ابن ددق ناكو هله وط ىقو

 3 هلقن ناكودرك ذمّدةلاءاشنهاث ل ضفالاءأش نان ةفورعملا ىثؤأهنو

 لج زل ضال هذان كرو نون نيسجو عشت مرش

 يف داحأو دل :وطةد.صقاض أ ةراسعهيقفلا كلذ ف لعف ىركلا ةفارقلا

 توبانتلا ةفض ف اهتلجَن ذو
 ' راقوو ةنركس هيدناح ف 5 تءدوأ نوم توبات هناكو

 لي وز باب ىلع ىذلا عماجلا ىبىذلاوه حلصلا اذهوبت ارم ةمذ هلو

 ةيرهج راترواث ةجرتف ترك ذدف كد زرلذاءعلا» داقان أوت هاقلارهاظ»

 1 ش ةةشاحو هلأ هعفو ىدصالامرئاخذلا نم عم ل_ج: د ة ناكو هرهأقلا نم

 0 أ [صاوخ نمناكو ىمذللا ضل نب بوقعيب لبقو ناملس راتداو
 ًُظ واشىلا هتعاس نمرادو جفطاب وهوهدنع مزار ةاو مس مهتهج نم لدحنو

 اهو رضحأو اريسأهوذحأو ل داعلا ىلا اوضيوة عاج دعم بدنف مهب هلعأو
 لأم دق ضدبلا الر واشلاق 0 وطانامز فةوقر واش اب

 داعلا قب وهفن_ثمىدلولاضأ وأ انأو هدلول ةحلاضص ريت ةئاصلا
 نأ تالا نمو ةاودلا ءارمالهسأرج رخأو هل_:3مثةديدم: دم لاقتءالا
 0 [ق1ق توات لقنو رسشع عساتلا ىف ل:ةو رمثع عساتل ىف ةرازولا ىلو اصلا

 4 اًلادددشنو ءارلام ذك ز :ررو 00 56 هاا قم#تلود:تلازو رسثع

 '  لةحالو تناكو ع يم واهتص نم انثلءابلا نركسو روكا
 ”اناودادغب مدةواهمأ شنو قشمدي ةئامستو نامتةتسروك لذ ملا ظعاولا ندلا
 ” ىراصن الاى منلء لا دهن لهبس نيد نيربخجا دعس نسحناانأ ارهاصو

 3 يأ دنالا
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 تادحالب هنمث ةف:أ دقو #2 زتكوهو كل رد ءاقءفكو ظ

 ١ ا ا ع سما زن ىكصوملادءسأن هللا دع بذهملاناكو

 اهوأ ىتلاة.فاكلاهتديضقيهحدمو

 اكيبح طرقألا مقذتتسلو <« .اكيفالت ف ىفالت كافك نأ 7
 : ش | اهصاذعو دياصقل فن نم ىه 9 ٌْ

 1 اكواسأ تل ىنأ ل .:تنأو « ال سةاشولا لاقنا بضغث مفو
 اكي زرنئادرجىاهظ ىفشالو « اوعزىذلاناكناكلسوتانال ٠
 دضاعلا ىلونو زئافلا تاماساو اهتدتكل ةلاطالا فو الولو هلث اطذيلب وطىهو ١

 1 رتغاف هتثباد_ضاعلاب و زتو هتمرحت دازو هترازو ىلع اص ااًرهسأ هناكم
 5 لغأ كلذهملع لاطا طف ءرسأ ىقو هتض.ق تت د_ضاعلا ناكو ةمالسلا لوطا
 ١ ثا درر ىعارلا دالوأ مه لاسقب ةلو دلادانجأ نم موق عم قفتاف هلتق ىف ةلمحلا
 ١ اليل حلاصلا مهب ٌرما ذاف نيف سم هرف نوسا سدقلىفاعضوم م1 ندعو مهن
 د : ار هلااود رذطلاوماقةرصقلا نهج رثوةلل هلا ودعقف هول: ةاراجنو أ

 ّ عال ليال كلل: هدوص#م ىل- ص4 ف لءامو هقلغأف باب هلا قاغ غفينأم 7

 0 اوشوؤا الر رك ؟نيلاوسلع زعل هنأت ىف ىلا: هللا هذا ارأ
 0 هيلا هيأ امضأ داون وصلا عق عدوو ها ارق ًأهمذعل هدد دعت احارحهو>رجو هيلع

 ع تامو مول ضع ماقأو لمس همدواحور< هرادىلا لجو هو-رجنذلا اولّمةؤ

 3 ىلع هللا هجري , اه سهو نيس تس ةنسناضمرر ةععان نينثالامو

 1 هداول علا تحرتشو ةنامج رأو نيعستو س + ةن- سى هندالو تناكو *« :
 1 هافو مو ىلا ءانالعل امون روأ د ةجرتف هرك ذمّدقملاَكد زرندلاىلداعلا ظ

 1 هيقفلاهانر تاماسلو رداذلا لداعل اهر دهتأ هر ازولا ىلونأ او عادم ون هند وهنأ |

 : انزاةنمن ولا ةراسع
 هلهاذب للا بهاذا ىفاف كل أ ماع ىدانلاذ لهأ ىفأ 9

 هلئاق لمرض وقم عاو ل-هذبو #ً هدنعمدلا دسحأ اهب د تهت

 هلطا ةدصملا - ىلعول_ع. و « ىئااهبثدغّس تاودنم لهف

 كلذ اكهمفاموابوصنم تسدأ |ىرأ« ىتأل ام ادهاش. نمقءاردقو

 هلداوت جربالارععراس: خام 5 4 تاجر هنن عضال
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 ىرت مساوهو نوناهدع, واوتت نم

 . 35 رصمربزو حاصلا كلما بقال اك زرنبمئالطئاراغلاوأ)+ كر زر متالط

 ظ ليم ءءارفاظقل الق الف :ر هد يعص ل اسعأ نم بدص:ىنرةس.ةعايلاو ناك 0
 ْ هياو د فتساو حاصلا ىلارصقلا لهأ ريسةزمحلا فرج ىف مدقت كرمعمبحاص

 عج هعموتر :رهاقلا ىلا حاضلا هجوتف هلتق ىلع نيقفتملارمصن هدلوو سامع ىلع

 امهفموامهعانت او هدلوو ساءع برهداملا ن نماورة الذ نار -ل | نم مظع

 "ىلع كلذ قامس هاكر اشم ناكمنالاضيأةزمهلا فرس روك ذل اذقذمني ةماسا

 ومالا. لةتساوزئاغلا مانأ ىف ةرازولا ىلونوةرهاقل ىلا حاصل !لحت دو لاقت ام
 ةنسلؤالاعبب ر رو نمر ةعمساتل اى دنبالو تناكوةودلا لاوحأر حدو

 0 الا ءاقالاىفاله.ءاطعلا فاسجسالضافناكو هنا هو نيد اوت
 |. رتل نو نيس فوعو هرعت ناود ل تفقو مشل اديب زئاضفأا

 0 ضارءالاوّدصل اانمفو ريع يي هناأد- أ ن مرهدلا انيرباذ

 ضارأالا هان ذقن 7 ءرك ذىرص سلو تاممملا ىسذن

 ظ اضر أ هرعش نمو
 1 هتئع نمتاوشنل اهفاطعأ 95 ىلا ترس ماوقلا لك فيهفهمو

 " هنقدنم عوراةادغىئس م ىدي تاسامغاكظاعلل ىذام
 00 ةمالال هيفا[ دع ىف « ةكسءراذعلا طعذا تاقذق
 ١ لل لعشضغ ةءادهأ أ ائاوهيضراف ندرعشلاام
 7١ هندي عوطت الا ىلقو ممف + ذفانىرمأو ىدن ع واطسانلا
 77 ةناعمارغلاناطاسروك و « هلدعت مب ناطال بعاف

 1١ 'هلسلاه نه تررفا عيقتسم « هنأو رار غلا مسا الول هللاو

 1 نيدلانب ,رسقلا ا ىراصتالا م انغنياحن نب مهاربا نوط اوال

 عئالط ف دشن لاو ثمدلارروشا ظعاولا ف نءاب فورعملا ىلشحلا
 سدعهسفناكد زر

 انارقلاوافرانلا لتخو 5 نأ مدت )| غسصاضت لو كءدشم

 تانكتعتئاوثلانانامو + ىلغقي ناثديحتاةلدقمو مان
 ف.كحو

 مم ني علا



 0 100 1 ا اة ااا

 : و بنار و1 نيسان نموا نأ

 اهوضقم ةساسلا نسح ةريس) اروكشه ابيك طاسة لس رتاك
 نيذع نب نس .احلاوبأ ندْلا فشلا ل سرور ةدئانحال ةعساشلادالملان .
 لزحأو هلا نس أذ رئاصقلاررغب هحدمو بلا فرحف 5 الا ودم 0

 رايدلاىلا)_صواسإف ا يل

 حالم ناطاسل|نباناسفءنيدلاداسعزيزعلا كلم ا ئممونامئاطاسو و ص

 لمعف هتءدصأتلصو ىتاارحا لا نهةاكزلإ عفدنة اك لا ناوبد بايرا ه» دل نم
 : : كلذ

 هود-غه- رح“ قرب لك الو لهأ #* افزريزعلاب ىعدت نم هلك ام: 1

 قفا : |دهو ىل 5 هكاذه. يي امهلاءفقنوبن زب زعلا نيو 1

 نر أجسجلو ن نيهست دو ندا ةدس هةهرشع عساتلا لاوشق مالسالا فرست افو تناك ١ و

 كالملاهدلو هدءد ىلؤنو + ىلاعت ل روت الياي ٠ ودي هو. هروضتللا :

 ند نيدو نب سم محانغلاوبأ سرر ذاازعللو ليها ندلا مفر

 عدوأورابخالا تن ارغو رافسالا بئاحتءاعسىذلا هاك رزشلا السر

 نمعءارماب تام هنأ رك ادع نيزعلا رك ذو + اريثكس انلاراسسنأو راعشأ نم هيف
 تاذمالسالاةرهجءاعمىذلا هراك روك ذملا ئانغلاوأرك ذو نءعلادال |

 ءادفلا اوبأ نيدلا متفهدلو لتقو لاق مم ةسردملا اهبنفدوزعتب تامهنأ مظنل اورثذل ظ

 هناكم وتود زياش عمل لاقي ناك نيءستو ناقة نس سر قليدعلا
 ادوحومناكو ارعاشا_بدأروكاذملا ءانغلاوأ ناكو بوبارمدانل كلا !هوخأ

 ءأن ُءااَوأ هدأ ناكو اهدعب داكتيلا هزه ى قون دقف ياهو ةريشع عبس هنسف 1 ١

 قرت اسغنبا طفاحلا هرك ذو وخلا ءا ارقالقشمد عما ارّدضةءانوك در

 سج ةنسدعي قوت لاقو ةدير+ باى تاكل اذاسعلاهرك ذوريبكلا امرأ
 كب :لروك ذملادو م ىفدشن أ نينغ نتن ندلا فرش لاو: د اسم هتو نيتي

 ما دبداوالا ىقامو * هرب دكجح ءاتشلا  تافاك نولوقي ٠

 ارفل اف دجويدمصلا لكوك يدل + لصاح لكلا سكتل افاكمصاذا

 ةلمهملاءاطلا ضد نيكي ءاطو «رزيش بح اص ذقنم نما كولم نالانراءد> ناك

 ةانملاعأم ءلانوكسو فاكسلاواهقوف نم ةانثم ا هائلا ارممكو ةهجملا نيغلا نوكسي اه

 َل لح هع



 | ا! اندر نيكذا ني بوبأ نينيكتمط سراوفلاوبأ مالسإلا فيس)ء مالس الا غي ّ

 بوبأ

 ظ 3 1006 5
 4 مرارا 'رفلاظقط د لاكت اسارح ابر لوس تب انثنءموثلك يح ةيطخلا عطق

 كسمأ ةف اخ ارك ذغلن اق بطختو هما
 ' 0 ..: قف تومأا اىل ا كلذ, تنكف

 ظ 53 0 1 بتكف ات متيداامويرهاط عصأو ديرعلا

 1تأنن الا ص ضمنا لاقو دلاخ ىأ نيدجحأ اعدتو م أملا ىلا ىلوالاة طبر 2

 [كفاو متدنملاقهلذ :ذادي اد _داعت يه ءون قرت بما ىل 1ع هك أوتي

 ْ نومأمل نا حك ىهعم مداخما نا ل- فو هنوع هموت نم 4هنانك ؛اةطد رخلا

 ٍ :اط نسهللا اع همحالا مس ه2 اودع هلع> لمقو ناساوش ىلع ةداظو الو الا

 1 ءقا:ىاوفاتعاو 0 35 نافانف ةرتع نال ة ننس ة نفط قرتو ا 1ق“ الا

 0 هويام: بزشملالرا ا ىالنيتيعلاىذب

 1 ا” ا 0 ع 3/1 اكن نر ندب لمع
 أ تتازملا ىعأ ىلا هيوعمت سف: ىلا تت لا ل ا داني ناكو
 أ تسظلاةءاندو عمطلا «لفيفوع ةمصعو قالخالا رك أ ىاءدوقي عبطو

 قولا نركسوذهلا نيشلا خفوواولانوكسو ةد حول الا م شوو 5

 ! مطل سددقمو 95 عار م عم ءارذ ةعس ىلع نأس ارغيمدل ىوافبسو

 'متازهو هل مهم سا هدعب ديودكلا ةلمهملالادلا ديدشتو فاقلا فو مملا
 لانوكسو ماللا مذو ةهعملاءاما خفي قولخماو روك ذا ازعاشلا ىلع لع

 15 قوش منرعلا نم ةلمبق ىثو ةقولخوأ قواد ىلا ةمسننل هذه فاقاهدعن و

 ندَ>و ةمامو ثءاستو عست ةةسى ناسارخ بعصم نب نيسحل |: ةدلاو تامو +

 ش ىلاعتهللا هجر هب زعب قارعل ابوهوره اطدنب ىلا ثعب و هتزانج نومأألا
 ا

 ع «(نعلا تحاص ن دما اريظزيزعلا كلاب

 ليست ةيرصملاران دلا كلم|ل نيدلا حالص رصانلا كلما ناطلبلا هومخأ ناك
 .اهك 0 اك يلدا املا فرس هرك ذمدقماهاشنارون ةلودلا سعماخأ

 00 ىلءلرةساو
 ناطاسلا
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 تك ع ل ا 7

 (:) ظ

 زاسئاو زاوهالاو سرانو ل. .لادالد و قارعلا ىهودال لا نم همت ا|معممج

 ماشلاو ةيئارفلا ةريزحلادالب و ل_صوملاءالووةث رلاىلاوه هجوتب نأو نعلاو

 قأبسو ةريثكرهاطرامحتأو « ةئامو نيعستو نامتةتسقم .ةبف كلذو برغملا
 ناكوىلاسعت هللا ءاشنا نيعلا فرس لا ديبعهديفحو هللا دبهداور ٍ

 هرخ "الا ىداج نم نبقي سا تدسلا مون وتو + ةئامو نب نو عسن ةدسو دوم

 لاس ارخدالو د نومأملا ناكوىلاعت هللا هجر ورم هذي دع نب: :ثأمو عسسس ة دسم

 ةدط هزبا فاذهتسأو نمت * امو سن ىل»و .دوتسةئسرخا ”الاعسر رمش ىفاهذرو .

 نوه ةعاطحلخةهزا هريغ لاقو نانم ارخةالورامحأ ب اك ىف السلا لاقاذكم
 متادي دشاقلق كلذل نومأملا قاف كلذ دن وكش هد ناس اوشن مديربلا بتنك تءاحو

 امم هشارف فد حوف ىج عاام قع ه-ةباصأ هنأ موف فأن هيربلا تك هنا :

 سابعلانن نوره حو ءاتمم طقسق ثدأح هنمع ن نفدقه,دد> هنا ءقو ؛ 2

 ىو اهاضقف ةجاح ىف نومأملا ىلءاموبرهاط لحد لاق هذيران ف نومأملا |

 هللا ,أال كتي نينمؤملاريمأ ابر هاط لاقف ع ومدلا,هانمعتةرورغا ظ

 نزح نءالو لذ نءال ى« ألاقفىنامالاتغاوايندلا كل تناددقو كنمعا
 بع ناكو مداسخا نينس# لاقو رهأا م خان نمصش هنت وانا ا ,

 26 اك ء هاك د سد>وم ن ءنينمؤملا ل نأ ديرأ هناولدتىق نوم ْ ١

 تن وهو نومأل|تاواخن ضع» فناك اف مهردفلأ ةثاممداغللرهاط هَ

 لاقف رهاط كءاعل دال تنك ل نينمؤملاريمأ ان مداخل انمسح هل لاقرطاخملا

 لاقف هيذعنأك سأ رن*عيرخ نارمأو هلاقتف كواكب ىنعلاق كل. واذ غو كلام
 2 ةلذلا نم هلانامو ىنأ ادعترك ذىنالاق ارمسال تا ىتمو ىدسأي

 نار هاطبكرف كل ذبار هاط نيس-ريخأف هزل امىنمارهأط ترق ن نأو ةريعلا

 ىدت ءفور ملا ن او صيخخرب سدل ىنمءانُلا نا هل اسقف دل ان نأ نمد 1

 ىلادجأ بكروا دغىلاركسف ل عف أسس لاةق نودألا نع ىدسغق عئاضن سلا
 وهو ناسغن اسارت توك: اللاقملو هل لاقف ةحراملا مأ ل هل لاقتف نومأللا

 وهلافرهاط لاقىرت نك لا قف ٍلظدم هطصإ نأ فاخأو سأر ةلك أ هنغم ن /
 ىدهأو هتقو نم ناسارخ ىلع هل دقعو نومأملا هءاعدف هل نماضانأ لاقتف تا 0

 ةءالولا ن ءرهاط نك اسطق هوم : نأ هربامىأر نا هرمأو .نرذاك اهات



0 0 
 ١ قيظارت_تنمرخآو « ذحاو قون نمنار# و
 ' قرونال قك اهسمدقو اهداوعأ كاذ نم بععأو

 :تحلاقف كدي زن ىح اندزهللاقو راد فال ةثالثدوطعأر هأطلاقؤ

 1 ١ هيفرصةأ اموردعل !بكردةوءاسؤرلا ضعب ىفءارعشلا ضعنلو ع

 ' هقطابحابرلا ىرخاهللاىلا + اعرضت تاهتب ارعلا ىطتما الو
 هفك لثم ة-وم لع> او همبسف « هوم لثمهفك نمىدنلا تاءح

 وهلا ىلا تتكفد ادغ, ةرصاغ د_:ءلاومالا ىلا جاستا دقرهاط ناكو
 0 ةماي هم |جاتصام هضم رقبل تتاكلاا هبول.ج نيدلا ىلا ذ] تكف هنماوماط»
 ك3 هدو ةرمش كذا ةال ل تو اد اخرمذح أ دا دغم رهاطذعأانف كلذ نءدلاخ

 ١ مو كنان نهممانأيش تق دقدلا خاف هنمهلق مفارتتك أشلاملانم
 دشن افرعشل اهمدعن ناكوت اهر هاطلاقؤ

 > 'رودقملاهقاسّرر روفصع « هرم فوانمرقفلانأ اوعز

 ْ وكس ظ ضةنمرقصلاو 5 هحانج تحروفصعلام اكتف

 "ريق قاف تءوش ناو « ةمقل كلثل اذ هاب نك
 - روغضلا كلذ تلفأف امرك 5 هد.صر لدم ارقصلان وانت

 ان رع لوقن هيفو نيعدرف در رهاطن اكو « هتءافعو تنس>ًارهاطلاق

 هرك دق الا
 ظ هليازنيعو نيععناص#: 3 هدحأو ننعو نمد :.يلا ادا

 'ك امس هنأ لل مقف ةروك ٌدملارهاطل احا دم ناك لحل ربو نم لمعمسا نأ ىعو
 *ءإ ذي همزلأفعنتماف ىنوعب#ت ه]لاقو هنو «نأرهاطبحأف هي كحد ورعشا

 هيلابتكف

 ال_لقالا ىرتال ك_:معو م نيدءالا ىرثال كاني
 الفك ىرخالا ك.عنمدخل 5 نعد راقب .تصأذا 7

 ” 1111من كنارهظ .«تنرت ند كنا اشتعل
 لَنا « ةقرولا قزمو اد أاهدشنتنأر ذا هللاقابملع قو انا

 وهو روك ذا نيا نب رهاطىلا تتكنيمالا هب أ لتقدءبرمالا,نومأملا

 هرك د مدا لهس نب نسحلا ىلا مس نأ : ناسا رذم معقم نومأملاودا لدغ قم

 هدم



 (4؟1) ا
 الناس ارخىئدؤو رم نه هزاسسو نومأملاناوعأر 5 أن هرداط ناكو طرفملا

 ةءقاولاو هتعربنومأملا عا ال دا دة نيمالاه.:أ ةيراع لاب نومألا ناك
 اعقاوتف هت:ءرهاط عقدل ناهإم ننىسدعن نس ىلءىد :انأ نيمال ارمسسودر وهدم

 نب ىلءهجوئيمالانأ هضرات ف ىلا ىظعلا ناك ذ : 4 رعم اق ىلعلتق 1

 عسسأ ىددع ني ىلع لتقف ى رلابه.ةلف نيسحلا نيرهاط ةاقالم ن اه أمن ىد» ْ

 هدو هضرات فىريطلارك ذوتاق ةئامو نيعستو سج ةنسس نأدعش نهنن ْ

 ريسبو ب رملا ىف لق هنا لاق هنك-لرهشل | نمعب لو نيعسثو سن ةنس ىف ةعقاوأ

 ةعج اهلءأن راكللار أسف ايس 'رةنيش+و نةنامو# مهدي و ورم ماري ابره .

 اذهدعب لاق مد الا موب موا دوق ةروش أقركذإ امدحالا ةل لو تدسااهلءاو

 نسج هذ ن هنأ. ّس * نم نواح لاسم ١ عمسلد |داغل نم ىءدع نب « ىلع رخو

 ارت او نيو 14 لبق وي .اءهيتشا ىهظعلا نءانأر هاظأ او نيءستو
 فص :ل| سدخلا موب لقي دادغب ىلا لصو ربخلانا اذهد لاقمتدادغين

 نا ىلع ىدتو لاوش نم «عست/وأ مسا ىلآق هنأ لمتكف ةئسإ !نملاوش نم

 لقَو نا.ءثىدادغب نمي رخئربطا الان كنوكسف نامعد» لاش ىع جاظعلا

 نءهقب رطقامذحأو دا دو ىلا ارهاط مدق ولع ءأ هئئاو ناضمر وألا

 ني ترامل راوأ كل داالا مؤهل وام نيهالاودادْب رصاحو دالبل

 ىلارب_س ارهاط نأ هريغلاقو هذرات فىرطلا 1 ذةثامو نيءسثو ناس ةّئس

 هنأ لعفروق ءريغ صيم#,هسبلا ثعبف هب رفظاذا نيمالارخأ هيأ نومأ ٍ

 دقعو نومأ1 ا ىدب نب عطوو نانا لا هنارلعو الذ ىلء لف هلدقدب 1

 6 ا و ا 1 م اللا لكبر 0

 لاس عا م

 بعصمو كا ا م تت ظ

 0 1 نءاتدند أ قو لما موا ظ

 لوقت شنانولاقفانا اوم متنا تبادل

 : قرغت ال فرك تةرغالن د ءدحلا نبا ةَقاَرح تدع /ِ



 اا حو حار نرسل - كني سواد مع اول ورب يسم يل اجاوب اس 0 يل ا ل ل للا
 0 ا لل 297 لا ل ام 0 :

١ 
 22 1 انو تاكو هقيناصتو هلعب سانلافتتاو كلذ نءاونككم ذ اهذممت

 ظ ..- هرق نآكن اف هاا هبلع ضرعن ىتحن اكهنم 1

 نك ولا ةوجئاىلانوريسفءاشرساالاو ستاك هلصأ ةفلاوأر ايت نم

 ىلع ماقأو رهش لك ىف هلوانتب هن ازا نم بتارةفظولا هذه ىلع هل ناكوابملا
 ش سان هددعو أيش لك أنو هورمدم عماج عطس قاموب ناكدنأ ىو « انامز كلذ

 هرقميملا د اعمت مهنع باغو هفىقاهدخ امة لا نما طق ,هرضفخ
 هلا ار

 اتيغ وك خأب وهو هل نومرت مهو ةريثك ار ارم دّدرتو كل ذك ل «ففرخآ امش
 5 ددحو هلك أبل ماعطلا اذه ىل-ثنأ اوطعو هئماو هك ىت> هروف نهدوعن م

 لزني مث عمال طسف طئاح ىلا ق اري هو دجوف هوعمت هل احاوبارتا ىف هنرثكل
 |ماعطلانءدذ دأب املكو ى عأرخ] ا طق همفو نارخ تدب ةروص لاخ عضوه ىلأ

 |لآقف لاخمتا كلتنءاوصعف هاك أب وهو هيدي نيب هءض, و طقلا كاذىلا هلم
 وهو طقلا اذه هل هللاركسدق سرخأ اناو.- اذه ناك اذا ذاشب اننا

 نم ىف+تاو هقئال ع زهشلا عطق م ىلثم عض فيكف قزرلا همرحرلو هتبافكت 0
 لازامو لايدملا لعالكوتم هلا هتشاؤتتم مزالو هنحارن علو ةمدخلا

 قيتسو عمت ةةس جر نم كا مو :ءااة شعت ام نأ ىلا ةفاكلا لو#اسور#

 هربت يترزو ىلاعت هللا ةةركل ف ارقل !قنفد 9 رع هب دامت رأو

 ! كلل | يهمس ناكوانههود [يمساردتغرت < ىلع هنافو © راثتأرق 5و
: 

 عئامتف :رغىف هعاطقز ا ناك هنمهلّدرالام أو هلو>ام عان و هفارطأ عجو

 عع 0 ا ل عماجلاوهو صاعلا نيورع
 ّآ ظةسف طق_سف عما |ىلاءوضلل ب دول! تاقاطلا ضع: ىف هلرتازف

 لبنات فال ود الاب نءتدحوم نءابذاشن ان و

 5 رورسلاو ح رفلانعذ# هم ةمسعلك ىثو هبت“

 ظ ل | امام ا و نيسحا نيرهاط 5

 نيبعصم ليقونادا از نيدعسأرخ آناكمىفو هبودار نيدعسأ نيقد زر رخ 1 ١

 ظ 1 . «( نينمعلا اذ بقلملاءالولاب كاز ها قد زر نيةئاط

 دو او مركل ايروهشملا ى ار !تافلطلا ةدلط ىلوم نأهام نب قدززد ٌدح ناك

 طرفا



 ) ْ 0 ١
 ع اردت_سو ىف هم-عةرغثالو هلقع لت ل نينو ةنسةثامىربطلا شاعو و

 ثامنأىلا ةفالخار ادى بك اوملارضح ودادغبب ىذق , وأط |ءاهقفلا لع
 دو سىأ ىل_ءأرقو صاقلانباب>اص جاحزلا ىلعىلأ ىلع لسم ايهقفت

 نسحلاانأ كردأو رواسن ىلا لترا مثناحر كنيس اقلا أو ليعامعمالا
 سا#رضحو دادغ ىلا لترا مه مدقق, نحس راشتلا الا

 لاقو ىزاربشلا قمءاوبأ سلا لغت_ثاهلعو ىنبارقسالا دماح ىأ عبس سلا
 مرتوماساو اظأ دو- أو اق. .ةفد_ثأودارتحالك | تءأرنعفر 0 ةقاعقلا

 بهذا اولوصالا ىف فذصو ىرمهملادادحما نيرك ىنأ عورفو ىفزاارصتخم

 ةرمثع عضو هسا تمزإ قدماورأ م ا لاقو ةريثك ايتك لدحلاو فالخلاو

 دا داغل ع لوتس تانفير هنانتسسس لسا

 ءاضقلا ىلع لزياطنعرج لا هتادس أ تيمدش ملا عسل ظ

 قونو هاو لا و نيب رأو نايمة نس ىلعتأ أيد دلومناكو 5 هنافو نيح ىلا

 هللادجركب 0 نب + ةنسهنمنيق,رشءل تدسلا مون لوالا عب بر رشف

 روصت .1 !عماجق هب ملع ىلصو برج تايةريقمىدغلا نءنفدودادغةبيملاست

 ةزمهلاد علو * دانييل نيش الم مالا ىربطلاو «
 7 ناةسريط ةمصق ى هو ةمسظعةنب لم مال أه دعب و ميلا م متو ا

1 

 «(ىوضل اذاشب اننيدجأ نيرهاط ن سحلاوبأ )< ظ

 تان:_هكملاهلو ودل | إء قهرمصع ماما رصعوهناكو ميدلانمهلصأ نا لاقي

 تاّكح رشو ىاحز جال ١ واؤمرتلا روهشملاةمدقم ا اهنمةدسفملا

 ولا ىف ةريك كش هعاطقن ال أحق عجو كل دريغو جارممل انباللوصالا

 تاصو نذلا دع, ةاحنلااهاسم هوة دل ةرمثعس هن تب راقتصل ,ولاهنا لاقي
 و رب نيدج هلل دمع ىأ هذدلت ىلا ةقرلعتا اهذهتاقتنا اوَدِق را ىلع ميلا

 دم ىفأ هساصقاهنم ثقتنا 93 مم هعضومر دعت 1م ىوغللا ىو! ىدعسلا

 ىأ لعام قاما :امهناكمىر دصتملا ىودفلا ىّري نهللا دس
 نءدعاو لع نال فو عضو مقرات البلل طأم , زوما ىوكلا نيسحلا
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 ىامهسلا لاق دعقينأ كاذجاتحا اذهج رعاذاو تملا فاذهدعق كاذ ٠

 0 0 ايا يات ف مس تا ري ايوا < ثيل

 7 هر

 رشا 0 اريسا #* ا بحنا راثا الو

  لفغلا هن 00 # هفشكي , مق لك نمد ردو

 ] .لل أم ريع نم ال_حبرمو # ا ءتيرعأو

 ' كو اوكلاث مح ىلا الالج « هناكموعسس و رح نم جرف

 | لوطءايف رمعلاوهنساحم « هل ضفي مركلا هللا ءأنهف
 لوسرلا ىلع ىلمأو الترم ناحأف

 لت قالخا لهأ ىلع فرس ٠ .هتاهتعتلا اعلا ايلالأ
 | ليقءلئاسملالك ىف كدجو * لهآ لعلانم رومعم كداؤف

 | لوم نوصملا مهفلانم تنأف « لومريغسانلا نيب تنك ن اف
 | لدجأ احلال م مهوتنأف « الداحم موصخلا تبطاختنآ اذا
 |ليهتتاف ىلمهسلقنمو +« شاع ىفاذلا 4 نمننأكح
 لفكتم ىد-هاحاضءانتنأو ٠ اسرادس ردانبا لع ىربفيكو
 | لجأ. اوس نع ىتكو تلعذ « امركش ىرذ قاض ىتح تاضفت
 | لفشأ كناكمىثس نمو ىلعأو + ةحاصف ايرثلاهخكحو كنال
 لهم شووهس ناس الاو كإلضف «ي اقثاو كنعأ فاق ردع

 ”لدأو ريخأ أاهنم ىلدحغاىب 0 ىلا ككيز ذافناق تاطعاو

 ؟لضفتملا ] ضافا اوفو كلوسر * اهظافتحامورأنأ ىنادع نكلو

 . لعحت عضاوملا ىلعأ فى موأهم هي أرطاعْك ملا عسص نأ وقح نمو

 لما ارعشلاو لعلا ف ورع تنأف « الئ تموراع.ثأق ناك نذ
 لمحت هيزم اقحكإ مو «ي اهقوف كنأب انذلا تامحت

 ند جأ نب نعسحلا ني دجأ نب ىلع ىعما ىنأ ةجّرتف لمذلا فرامل 6

 اج 11| يدوخ نيرو هندب صن .ةوةماسع هل ناكمنأ ىدزل 1 هيو نبا نبسحت |
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 ظعاولا ىونزغل انيس | نب ىلع عمهبلع تاخد د فوامو» لوقي هتعممو
 1 اال غاذانخلاةرم |نمردتةعاورزتعارز :ًاسمانان 2 ..ةهراد

 0 ىريطلا ببطل اوبأ ىضاقلا لاقي نوكن

 , لساغلا غارف ىلا توييبلا اسهل 5 مفاسج ب بأنث اولسغاذا مود

 سصاعو



 ا 0 0 ١ 31

كلام نور عن لك هقتاو نالرد قاس د ْ
 ماشلا,تازن رم. كهف فز 

 هتيساو هيلع مالكل مدت: دقرت لمه لات عنو ملا نوكسب ىف اد هلل ْ<

00000 

 بطلا وبأ ٠ . ىضاقلاىريطاارعنبرهاطن هللا دمع نيرهاط بيطلاوبأ)«
 ىرطلا «(ىفاثلاهيشفلا 00

 نيسلا ياس هلعىفاققحم هعورفو هةغلا لوص اب انراعاعرواسدأ اقداص ةقث
 هدروأ امهرعش نموءاهقغا| ةقن رط ىلعرعدلا لوقت بهذملا مص قاخلا :

 ىهعضو ىذلا ءزملا فةرك ذمدقملا لسا ا دع نند_جأرهاطوأ ظفاحلا
 بدالاىَرءللاءالعلا ىأىلا تدتكمنعادن_بم لاقف ىّرعل اءالعلا ىأر امح

 تااغةقيوسق لزن دو ناكو دادغب فاو 2

 لباع اهنهمدللاو هلواسنت 3 باام لحال ردتاذامؤ ؟ فلا

 لاذ هوهفردلا برش مارزمو + اًممواي>نيلاحلاىقءاشنأ

 لفغم عمل اد_:ع ءزاكحآو «سطمعللاةّوسا| ىف تنعطاذا ...١

 لك امن مف ىأرلا فيصخلاخ « ةزازك ابق لك اللائافرشو..
 لص نوال ارارعس اب مياع 'ي زرع الا ءانتعم ىتصاووا لا

 لاحم فلو.رلا ىلع أو با
 لاضم نلئاقلا ضع وتاوص + امهالكل اولا اذه ند نانو
 لهم سلفال هنظنمو + نىذاك سلف امرك هناننذا
 لكما قمغزااردلاو.ل اوه ١ ىذلاتطرلاو تاتعالااسوفرالا

 لك ب وىدح مركلا ضغو رع « ةضيضغىهو لف اراُم نكلوا
 لوطاو زءألباردق محلا ىه « الئاسءللجلا ىذاسقل اى فاك

 لبق٠ كدوونمنك-اواريدج « ايلوع تنكجل اهنع بجأملولو ا
 تاو هنعهتسجأ

 لمكم لضفلا خب امارتط سانلا نه م. هريس رم. نم ياض ويلا
 لعءشمرانلاةد_-ىف هرطاخو # اهرساب مولع !استك هلق نف : ١

 لسصقم هيدأ داناهاضعمو م« اهرهجو ىناعاارس هل ىواشتا

 ل لح ه5 :
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 . ماثه نب مهاربا هوى سانلاةرنكحإا هن هبز انج ارا بتي لف ةكعسواط-

2 ١ 

 1 00000 ولا 0

 ْ ”هنع ىوروامسونع هللا ىضرةريرهانأو سايع نب عمسنيعباتلا مالعالا دحأ

 تاقدةئدم نبا لاقرك ذلا هن :ردقلا لماجارمقفن اكو رائددن قرع :ودهادع

 تاقدراعصأو ءاطظع عم لاق سابع نبا ىلع لدن نم عم ديرب رب ني هلل ادسعلا

 | ادا تأرامران وزع لارسال عم لدي كلذ تايه لاق سولو

 أ كذا (واالهرلا بك ةفالخار زعل د نبه ىواسلو سواط لم طو

 | ةظءوماهن كرعلاقفرخما لهأ لعتساف هلكا رب كاع نوكم نأ تد رانا
 اف كلذو كل دبع ني ماشه هيلع ىلصو ودب ةيورتلا موب لق ةكعاح احقوتو 5

 تامءامعلا ضد لأق هنعهللا ىذر ةناموعب رأ# همس لء3و هنامو تسةمس

 0 فدع .اردقلف سرحلاب:كمربأ وزنا

 1001 ل و ا

 ” نيهتلادبع ىدتساروصنملارفعجاأ نينمؤل اريمأ نأىورزوهمتا هنأ روهشملاو

 ”ةءاسقرطأ هلعالخد ادلذ امهت هللا ىذر سن أن ءا كلاموووك ذملا سواط

 ”ٌةشأ نأ ىأ ىننّدح لا ةفكِسأ ن عينت د هإلاقو سواطنب | ىلا تفتلامم
 روحا هيلع ل: دأةهناطاسىف ىلاعت هللا هكرمشا لبر ةمامتلاا موبابا ذع سانلا
 ظ همد ىندصت نأ او ىلاث تمعضف كلاملاق هعا برموأ كس همك ق

 | لاقف ىتلوانتالل هللاقف لعشب ملف تارم ثالث ةاودلا كلت ىنأو انروصنملا أ لاقت
 الفوق لاق كلذ ععءالف اسف كتكراشدق نوك" أف ةيصعمارببتكت نأ فاخأ
  كلذنزم ه] 29 سواط نبال فرعأ تازاخ علام اق تناك امءالذ لات ىنع

 هذهنونمتفلأ مالاهد_هبو واولا نوكسو مجمل ءاخلا تغب ىنالوخناو « مويا

 ' ةسنلا
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 ملععط تدقعأو هياعمهتمدق نذل الؤهو تك اسوهو الواى كداعأو. ظ

 هدل#ا نم فزح>الا]2 3 مهما اره "الا تطوفذانل كماعا عرعالو ل أوعف ْ

 هدئاطب هلعحو هللا دميعهيلذ لشق ىف اعلا ىلا اوداعاسإفا رعاه ناتخاللا

 :ىوسأبف ه» غن ل ةرو عشملا هئداكسملا كلذ هللا دمعات رحاب و هريس ثخاصو ْ

 لا نتحالا قب وهاناو اوعأ مهذذقإ و مهد ةنعي ناك ن يذلا هنع ىلذتو كفنجالا ١

 لهو نيتسو عنب ةنساهيت اسك ةفؤكلاىلا هعفج ردكر» زلا نيبعصم نمز ْ

 ةنسنيعس نءةرجبؤلل نيّدسو نام لبو نيهمنبو عمس لمقو نم عسو ىدحبا
 دانزرمت ليلي عد + ولان ن فدو اذ يرتكدة ناكو ىلاعت هللا هجررجشأ ل والاو

 فنحالاة رانج راجع لل طعم أ نب ةدقع نب راع ن بن رادع كو

 هرتق هل عنق لق هتاردت راش تن يتشالزلا

 م ران ف سنو نبا كلذرك ذ 3تبأراماورب «مف كلذي ىادعأ تريسعأاةىرصإ5 دع
 مّدقتم سلطاادحاوهو زوك د1!نجرلادمع ةجزثق ءايرغلاب ص تل اريدم

 . ظل را فنخأن اكو قشئ> نتلالا قزتلمداوو عرش ىفافلارادنأ |
 لهلههو دزور هم مق دفع هندع ت.هذو فنحالا هللسيق كلذلواههتحنو لو

 نب ةرتنع لتقو نةذأا ل" امسأرئارعع ص نام الا بك اتم ناكز ىر دحل ا نلتدهاذ ا
 د أو هنو قورفلا مون ىف نصح نين واعمهدجروهشملاراةلا ىدففلا دادس ْش

 فن الاواهرب_ فت ىلا جاستح طاقة عدو + ةروهتلان ررلا تاون انأ

 لهما لادلا عفو ةهقللا نيقلا م ظالىلا !دغلاو ءاهرهظل خرا يةعووزئامل 1

 زمرهمارو * م نم نط» عوبرب نيذنا د ىلا ةم_.ذلاهةهنوت ف االا دعو

 نع ىذا اناتش .رودخ ما |نءزاوهالادالب نم ىهو | هظءّض ىلا ةخاخال رو ظ

 نم فافاهد رو ٌةذدشملاءارلا م ةوةلمهملا نيسلا مط قرسو سرزافو ريض /

 ءارلا متو واولا نركسو 0 قرودا وماي دمواض أ رزاوشال روكا

 واولارشكو هنا وءلاوي سرغل !قروداف لاق وفاناهدءتو

 هاظر  عضوم مسا هن وثلاا4لاقءفاضإ أيفصترابتع سةاشلا "الا ديزل

 ناوءاسفو معنا ىت ماهر اظ ستغير قال ١

 كيب قالدخأب بدأت : ال لهل هل لبق افوعصم ناكو ىاك هبو ره لاق. دلو فنعالل ٠

 رم قنارتار اال



 دوا 3 95 ١

 ْ 7 هدأ الكفار م اقر 5 ىذكمأمأ سانلا عج نأف

 0 اوقاف ماوققح اوناهزيقولو . + .اهتولعالو الاوقأ نولوت
 ظ 1 راصؤلض, أ هللادسعد نع هالزين ترسفت ةنأف فذحالاامأو

 ةحوتو فنحالا مينقو قارعلا نانعأ عج هللا ددعن | مث هيراقبالو هيوأس ال

 ظ 00 اا عش ل اوامر الل ةيواعم ىلع مالسال ماثنلا ىلا مهب

 | مههتارع راق لمار نال ىلا مهل دالاقف قارعلاءاسؤ رلوصوب هلعأو
 لذ نمرخو هي واعمل افاكسترتلا ىلعمسهلامندأو عبملاج رق كدتع
 هيداتسوهمذقتله ماا غلامبو هلزن زيَمَف رعت ناكو# 1 : وأعمو | اراد فرد الا

 نمملأس هءاعلأو ةتدنرع لعمعم هسا افدسلا مدع ةرحانأ ان ىلا هل لاق

 كلغ ةلونعتا قار هلا لهأ نام ةعاملاةمقب نع ضرعأو هنداحصو هلاح

 نخانأاب ماكتتال لة: واعم هل لاقق تك اس فن الاوه_لءءانثلاو هللا ديد
 تازعدق ىننا ىلءاوده_ثاة. واعممهلاقف مهتفلاختماكتنالاسةف
 مان أةثالث دعب ىلا نوه ريو مباع هيلوأريمأ ىفاو رظناو اوعوق <: هلل ادام

 نيءنهمويفو مومسفتا الةرامالانوءلطب ةعاحج موف ناكه دنع ن ءاوحرخألف

 تسد اوعقحا كلذ مل لع في نأ هد واعمصاوحت عمرمسأ 1 اوعسو هرمغل ةرامالا
 1ع أ هيلعاواحت دق مهم .فنحالاوةب واعم لاق كمامالاةثالثءاضقنا

 ٠ لاق م ةعاس هند احوالؤأ ل_«فاكهملاف حالا ذخ أولوالا سانا ق مهدت 5

 ٠ كلذ فمهثدحلاطو اي او لك لعمق هلع ماضفن اعف مماءفام

 تح ةثالثلا ماءالا قنأي لو تك اس فنحالاولاددجو ةعزاثم ىلا يضفأو

 ”تيلونافنحالالاةف رعانأ ان ماكدتتالملةب واسعم كلاقفئ ةفدحأ عم
 " نمتلوناو ٌدسمّدسن الو هللادم همع ل د بعي نمد كد هدب لهأن هال

 . قلرالا نساحلاىفا اوغلابنيذأ ا نيرمضاحلا ىف نك لو كلب أرىلا كلف مهربغ

 , عمسانف لا. درع لآسالو سلما اذ_هىفورك ذنمهللا دمسع ىلععانثلا
 ظ . هتالو ىلا هللا دم ..عت دعا ىنأ ىلعاودهشا ةعامدلل لاق فنحالا رس | ا , وأعم

 نك م هللا معلم 0 شنأة ب واعمملعو هئدبعت مدع ىلع مدن بتم لكف

 . ةيواعم سلع نهةعاجلا لصف اسف ىلوملا قس قداعلا ترحأكل ب همفم مممعرل

  كلزع هناف فنحال |ىنعب لجرلا اذه لد, تعض فدك هل لاقو هللا مسعد الت

 كداعاو



 (43) ظ |
 ةيدىلااه ةرئاولاقف مسفنال من ةذسام لثمالا نم ساسنل | ذرمالف نعي ولطف ظ
 حملذلاوهلاقف وهام لحا هكدا وه.لعىتئأوهللادمقيةدحاو ا ظ

 رومصىنكدو نودئامد_جالىن اهلحن هساسنلا بخعاذا لوقب ناكو ريصلا 1
 ندالال- 4| تاعثاملوقي ناكو ل احرلا ن نمل هنأ 4 تدجو لوقيناكو. 1

 داق انوتكم لتاقلابىأة هس هلي ضعي هلخأ نبا لة هنالىرقنملا مصاعب سدق ١
 تصقن :تاعفام سدي ران لاقف ىتفلا ىلع لقأمث ىغلامرعذ لاس قف هل ا ظ

 اولجاو هلسس اول كموق.ت أسأو كرودع توشأو كدضعتنهوأو كد دع 1 1

 بغت الو هيودج سس لحامو ل:اقلا فرصن 7-5 رغاجافهّسدلوتقملا مآل" 1

 ردب نب ةثراح ةءاعرلاربثك ن قا ارعل | هّسالوةدمىف هيأ نءادازناكو « هه>و :

 دنعهرف رص |لهأ عوف نارمثلا ىلءاكمةثراحناكو فنحاللو ىفاد- هلا"

 حارطاب فيك موق ان دانز م -4لاقف هترشاسعمو هم رقت فادانزاومالو داو.

 ىهدقثالو نق ياك ناكر كامص لو قارعلا تاخد ذم 5 ةرياس وهلجو'

 . طق فم .هىح ورا لع ذخأالو قنعهملا تد واف ىنمرعاتالو ءافق ىلا تزن ٠

 مهاوسنسحال هتفنظوالا مولعلا نم ئث نعهتلأسالو طقءاتشف سعثلاالو
 ةرشاعم بابىف ىرسشخمزلا فيل أتراربالا عنب رباك ىف مالكا اذهتدجو ١
 ىلوودابز تامامل لاقبامهمف نكد .لةفنحالاامأو ةروصل هذه ىعءاستلا :

 ةثراح هل لاقفىنعدعمتوأ بارشلا كرتت نأ اماةثراح لاق هتلادسع دلو هناكم
 هق هبال امورب حرب دق ناكىدلاو نا هللادممع لاقف كدااودنعىلاعناعدقل

 بارعثلا سدت ل حر تذأو لوكاس ىلاس نأ اغاوثدحانأو سعةعم
 نود .دنلاعدق ىنظ نأ نمآلكنمباريثلاة ار ترهظف م , ردد.“ 3

 ىتفنو ىرمض كلل نأ هعدأ الانأ ةئراح هل لاقذىنعج راخرخار و ىهليفانيلولا

 ىلف صو دةف قرس ىنءلوت لاق تدشام ىلع نمرتخاز لاق كدنعلاعلل هعدأفأ ١
 د تامل لاق سانلا .شي رخادف امها اءالوؤزمرهمارابملا مضثو اهمارعش ١
 ىودلادوسالاوأ ل قو سن أيا

 قرستو نوذغاومذ اذرح نكف # ةءالو تع ءاودةردينراحأ.

 قرسسنءقا ارعلا لامه كلل 5 هونوأش رايات --

 10 ويفادر تاهيل اصل ىنغلل ناينغلانام.كهانو 1 9 ٠



 1 ا ل ا و قرع تر ا ا ل ل
 يي : , ديلا لا ا 5 0 :

١ )41( 
 ءارو نعت واعم تأ تناكو ج رخو ماقرنابيلا لور اهلا شق اور شاب
 زهلاقدعود وددت: ىذلا اذه نمنينمؤملاربمأ ان تلاقف هم الكم ب ناجح

 كورد د مق نورديال يق نم فأ ةلامعبضغل بضخ بناذاىذل
 .دلال عفش ءاز ارج مق ىفهدعقأ دهعلا ةدالولدب زي هدلو بصن المد , واعمنأ

 لسير كلذ لءفف لجرءاحىت> دي زيىلا نول عمن وانعم ىلعد اوس
 عضال نمإملارومأ اذهلوت لولكن ألعا نين هؤملاربمأ اب لاقق هن واسعم
 ًافاخألاقفرحانأ ان لوقتالكلاءامةن واعم هل لاقف لا تق نبع >الاو
 ءاطل ا نع هللا كاز واسمه! لاقف تقدصنا مف اأو تبذكت اهلا

 عالى ارصانأاب هل لاتف بابل اءلجرلا كلذ هيقل جزخا لف فولاب هلرمأو اربح
 ل اوهالا ذه, نءاوقثو:سادق مهنكسأو دنا وانه كان هللا قلن نعرشنأ
 2 الا هل لاق ة تمس اللا وج ارنقسا قم : سنلف لافقالاو ناونالاب

 اك «ي اهنحو هللا د_:ع نوكمال نأ قماش نيهجولا اذ ناف كءلع كسمأ
 - 0ع :ا نعي تا دامريتعمرمتسملالا نولوقأ ام لاصدن ثالث ىف فتحالا

 انو كوللا ند :هءلا عدألامءالؤه نمدحأ تان تدتأالو امه ىنالختدب
 نزمالب ةدسملا لع ىلدأ الأ همالكن مو «. هيلاسانلا موقرامىلا قومح
 الاوىفدلا قلل |ءادلا اودأب كريتخأ الأ عبقلا نع فكلاو جضملا ىاخما
 لاقو نمؤمباتغاالو لقاع ب ذك الو في رش ناخام همالكن هو * ىنللا

 فورعم عانطص |نمل_ضفأءامحالل قوملاتقبأالو ءانبالل ءان الات رخّداام

 ا اةرثكو هسا بهذ: كلا هزكك لاهوت اذ "الاون اسءالاىوذدن ع

 5 دمأىلانأاملوقي الحر ف ذحال |عهسو « هر فرع أش مزل نمو ةهورملابهذت

 : ايي ؤلكن دو 7 ماركلاب عت تح نم تحربسا دق هللاقف تعذمأ

 7000 ٠ ةلاناصو نوكي ل جرلا نضغدال قافءاتنلاو ماطلاك 0 اع ْ

 وخأة يقع نيماشه لاو« هموتشد وهو ماعطل الجرلا كرس نأ ة دو للان

 نواعلكتم موق ىلا» ءأح دقو سدق نبت > الات دهثروهش ار عاشلاةمرلاىذ

 أانأ لاقا اوةكساملف كل كلذ لاق نيتبدب اولاقفاومكح ال اقف مدق
 7 ىتلاناو ةدخاوة ندب ئضق لجوزع هللا نا اش : ل لئاقىفأريغ ما أسام
 ادغاووكتت نأ ىثأو نوال موبلا :أوةدحاو ةدي ىضق لو هيلع هللا

 ا
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 ةلم-ه:لاداهدبنعب وام نم هانا ءاملا تفوبىأ روشخسا ملاعف

 سب ةييزت 3 لادلا فرس اميباعم لكلا متت دف ىر ذأ دىدنبالاو

 ْ ةدلر ىه و هك اسءاهاهد_بوماللا دي دشتو ةلموملاءا ارم كلا

 اا !ارنيق تارفلا ىلع ةةوكلاود ادذي نيب قار ءلأ

 مضيةزاعنلاو هيلا تيسيلفةث ايم دأو نيعبتؤيسج ةنمفرزلا ل

 اه أوو ل41 نييةدلن نوثل ١5

 تاتو ص

 عكا داتضل |فرخ)« ا 3

 ممتد 5 234 5823 5 حا ه2 دصاتا 2532899 ٠ طيدنج 200

 " رعند.لازغلا ند ةدابعن د ناصح ند ب ,واعمند ه سد# نب كاصؤلا رص وأ(

 ىيمتلا مع ندةاسنمدي زي دعس ند رداسع نمو رع ند ترا ند سعب ]

 ثرحلاو لحنا فلما هيبرضر ىذلاو هور وصوعت الدول هو فذ>الا اهفورعلا

 د (سع اقمهيقلروك ذا

 ملسو هءلعللا ىلعىنلا دهع كردأ مرتعدلب/ ىذر نيعب الات 0 غب ظ
 ىف ينو أ ظواحلا وك ةيهرفلاو نا.-.انارغعتاموتفلا ضعي دهاشو هج مل

 ىلصىنلا أ الوهن رودامف ,راهملا تاك ف قهست :5 نم ناتو ناومسصأ غرو

 ىلا اويل مج موق فن الا ناك مال يالا ىلا مهوعدب ميكى, ل سو هيسياء هل
 نع اهني و قلم الامراكمىلإ 0100 هل اسةؤهعأم

 الف سو هيلع هللا ىل_سهللا لوسر ىلعدغي لو فنخالا يسأو ولسأفاهمتا
 ناكو ما هرناك أذنينمأتلا ةل نم داكو سلخ دعو نال او رع نءزن
 ىلءوناهعو رع نءىورو محلاو معلا وءاهدلاو ىلقعل اياقو صر م هموق كم 1

 هللا ىّدر ىلع عمذ شو ةريصنلا نلهأوى ةرمدلا نسا هذعىورو مون هللا ى ّْ

 تاحوتو ض“ «. دزسمنو نيقد رفلاد_>| عم لجن ةعقو دلو نص ةدقو“ 1

 هيلع لجتد هي واعارع" الار 0 ها الوازتعمإلا نضو تاع غي ما 1

 ىلا ىلق هز نزح تناك الا نيف دمونرك ذأامفنحأ ب هلاو ةيواعم ل لاقفاي

 قلاب كانضغأ بلا بولقلا نإ هد واعماب هلل اوبن الا ء] للاسقف ةمايقلا

 ندئارتف برا نغندتناواهواغأ ىلاهمئلان اناقتلا فويسلا ناوانزود«

 ١ ش
1 
/ 

 ١

01 
1 

02 

 3 نسف 6-01 الإ



 م 4 مكي مل وا

 ف . ةتسروك دلادعاسقوتو ل ل5 لعشنال كل ْتاَد قفرملا

 : نت مااعو لقلا ف هيذك روصنالر هظا!و هللا هجر ةيلقص ل رام رأو
50 

 0 : 5 رمش ضد ! هيف لف هل ةدعاله فام عمج هللة هتالرهغلا ف صوضقلا باق

 0  صوغي ليقأ 3 اذكهو #* ضوصفلاناكردلا قضصاغذق
 ددنأتبلااذهدءاض منالف

 ري وصفا روع رق نم جرن > انغا هرصتع ىلا داع

 8 اوف امك ذللب وطتل االولو نادقمالا ىفةرعسشكر ادخأ هلو
 د ١ مالاهد عب وءافلا عض ذو نو“ :ل(نوكتسوةارلاو

 لب 1
1 

0 

 ]ماك نأ ةلودلاءاهد ,نملار شف ةلودل اتساعا نانو تحاول ني 0
 ,(ةنقسلا لا بحاس ىرشا:لا ىدنسالا دي زق نب ىلَء نب سدب د نب روصنم
 رق ناطادلارقانو ةدمهو ةوطسو سأ, اذن اكو ترعلا كلة هل لاق. تاك
 د_:ءاقالتف نرحتا ىلا لاخلا تضفأو قومسلا تلم درا كلأن :هادكلم
 00 -ل1 قروك نآا ءةدصرمالا لق ةوة.امتلا
 رداد ةرىلاه أر لجو ه: ةئام- هنو ىدتحاةنسابجر نم نر عذعلا لدقو
 3 7 لع هتاكاردتسا ىف رثثالا ند ىلء نس ل اوأ ندلاز اك ذوىلاعت هللا
 د :لفتؤنأ ف مثلا ملت هلو لءأ هللاو ثامن ةنس قوت هنأ تاضالا ناك

 0 رت كلذرك 3 ىقأسو مءاسسلاو خداصلا ناك هن رانهلا نو
 وألا ممر زهشرئاوأ قرو صنم داك أ هدلاوةافر تناكو لان هللا ءاث نا

 ْ 1 ةاوزوك ذل ى دددةدح شرتو ىلاعث هللا جر ةئاسلز أو نيعتسو عسر ةثدس
 ًاعسشتو عب 0 .ةوثالثةنس لاو شرع شاعدحالا هلل قزعالاو .أ ةلودلارو
 الوم 1و نان ة حس :زامالا ىو نس نينسوا غسل راما تناكو ثا رأو
 0 ربحا ماعلا أر ىلع نسل اووأ ناكو .ةنسورشع عنب رأ'كلاذ مو هزتو
 0 ' زآو نآنمت ةتسدي رع لع هسأ حقوق + همس ةيدتنمن اتاك

 8 لادلا خب سوو لادا فرح ةقدص نيني هداوزك ذم دقو

 كيمو 0 واير تتافادا ٠ را قاوبلا ا ءانلا عفو
6 1 2 



 2 9 ظ

 هرم مع عم معلا 7 لهو نرش ع ه:سللوالاىداج قكلذوروك ذملا ماص ةلودل

 1 نا "باص نيكلهملاسادرم ىنب هلام لوأوهو هتان رأو

 سادرمو ىلاعت هللاءاش نار ءاش ثلا سوء- نب دج نا.ّتفا | ىلأ ةجرت رسم

 د-عاو واولا فو ةل+هماءاجا مضو فاةتلانوكسو ةزيمهلا مضن ةناوهئالاو

 برغل هتلءاو ال 1 هونك 50-6 /

 0 لوقبارفو ىجوزخملا رمان : ماده : ىداعلا نب 1

 نال لزئمانم ةناودقالاف 3 ا م انع لأسإ نآأك نم

 نمزلاانب وشالو ةاشولان ءط دب هردكبالاونصشعلا سيلئذا

 «(ىوغللا ىدادغبلا ع رلاىسع ند نسحلا نددعاص ءالعأ اوألع. ٠
 ىسرافلا لع ىأو فاريسل ادعس أ نمت تا يس 9 ظ

 ةءالوو منا نب ماشهمانأ ق سادنالا ىلا ل رو ىناطخملا ناسماس أو

 ل_طوملادالب نمدل_صأو ةيامإ اًهلاو نمت املادودح قرعاع كأ نب.

 رعمشلان حب او | عسب رسرايدخالاو بدالاو ةغالاناسملاع ناكو دادغب لد

 هلع لاضفالاوهم .لاناسح الا فداز وروصنملا همرك افاد م ةرشاعملا ١

 صوصغلا ب اتم هل عمجو لاومالا جارنتسا ىئاقذام لاؤسالانسم كلذ عمناك 7

 بد كل انمي ناكوراذي :ءوفالآ ةجخ هيلع هرأل أو هملامأ ىف ىلاقل |ىنم همفأ 4

 ققوملاس ]عرض و همن ادةئيدم لخخد الو هءاكس ان لا ضفر ا هلف هلل 3

 لاةفراش هل لاقب بيدأس املا ف ناكدلمل اريمأ ىرماعلا هللا دع نيد هاك
 باوجلاع رس هنأت 4- هلا ضرع ::الدهاع ل لاقف دءاصا ١ ثدعأ ىنء دقو

 لفنر لام لاقف كبل لاقفءالعللاأ ا ىعأن وراشد هل لاقؤ هتلك اًدمالا ىنأ

 ةضأامل سدلو ل اهله عض ويفك كل اونأ ف فرعق ن ررعلا مالك

 ىلعغي الو نأ. .جلاءاس لعف :ىذلارهةءاسقرطا نأ هل لاقف ةغللا 1

 هلك كلذ وهو ّنهريغىلا نها دعت ال ىدالفنرج ل ةنرجتا نوكمالو نهري

 هللا ةفارمضاح ناكنم ك خو رم.كحنااو راشب لشن لاف ىنك هالو حرصا

 ل لح 09

 هلوهمنى_هفلالا دعب رميا لاو ءارلا نوكجو ملل 1

 * نا نيدعأص

 ىوغللا



 اع

 تاكا ا يك مح هوخ يضع تولين نو 25 0

 هن نا تيد 0 2

5 

 "3 1 ا 1 2 ا ا ل ا 5

 دا 0 بلع ” جداا 1 2 0

 10و را ل وا ياو داش ا يي جوز

 د اوم م ل

 ية ا ا ل ا و م ا

 ةلودلادسأ

 ظ كب ىربزدلاو فيلكو سعف ؛ىربزدلا نيك:شونا شو. اريمأروك دما

 2 جر 0 تروق ااك ف شعبو عملا

 2 لت نع تا |ه]ةةمامهندب ترح واواصت ةةناوعقالا لعانشالت ىد مّدقتو .

 رن سقومروك ذمارعانأ نأ ىدادغنلا مدنلا قارولا بوقعي أ نبا
 0 ا نانروهو د ذل :دع وملاءاملاو ءارلات نان رنأ ىناءوملا ناك ىو

 | : :قواض ألح ىلوم هنا لسقو ةروومدملا ةل.قلا ةعاضق نفاخ ا نبا

 مرجر هى ملاذا زوق ن.>أامدب اوصاارلعأ هللاور اأن ةمقاعناا

 ا د وسلا كاذامو مرحامو د مرح مركدل | قد ود فلكل

 2 ْ قوس ناك دم ه.تااغالو « لحوهو مرحهش رئامو

 07 قب الاهنع رجا اذا « اهف ميرا لزنأ انف
 00 ع
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 «نيدج نب ريصن نب س. ردا نس ادرع نب حلاص ىلعوأ ةلودلا دسأ)«
 بالك نيركو ىلأ نب هللا داءع نب ب عك ن نيةعبب رنب س دق نيدمسع نيدا دش نا

 نيروصنم ن.نزاوه ن 3 0 واعم نتةعصءص نب ر ماع نيةعمب رنا

 00 عنب رازن نب ضم نب نال .ءنب سدق نب ةصفح نب ةمركع
 «(ىااكلان دعنا

 5 ٌولْول نةلودلا ىذةرماهب و با> ةنردءدصقوةيدالا برعنمنأك

 3 رأت نادج نب ةلودلا فيس نيرممأ ةلودلادعس نلئاضغ |ىأ مالغجارجلا
 5 ظ كاهع رن اوارملع ىو ساقريصم باص ىدينعلا امنا نب رهاظلا نع

 2 :ريع ثلاث فاه هكلة ناكو ةكوشو ةريشعو لهأو : ع زعوس أن اذن اكو

 0 | هنوف[ ت رواج رقت اونا راع
7 

د هددوملا ءامأ إو ةلوهملا ل ادلا
ءار رح الا قو هنك اسىازا م

 2 اة بنلاءذه

 : 0011 فو ةناكورهاظل | نعاشان قشمدي ناكو ىلءدلا مب ور نيربزد

 جي رتربا اص ععمالق هيلااهجو: مج رف برحلا باساب ةقرعمو

 7 ةلردلا
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 - نيالارفظم هلوق رودنملانب فرشثالاةافو تااكو + ىدوم متفلاايأ نيدلارفظم فرشال
 : ' دان سرافا رق دن نفدو ةئاقسو نمتسو نيثثا ةنسرغص رشاع ةعجلا مول و صم ول ٍ

 ْ 1 ١ ةدعقلا ىذوأل ارش ىف هتدالو رقت توك صج عادت ولينا .

 ةليدلا رب ذا رشف ليجلاد_سأ ىر ءلان هريسفت ى مع اظفل هوكرنثو *« نبرشعو عبس هذ

 : ىناذكهوهو 00 نيسهنو س# هن ىف ىف وكري جو ليج هوكود :

 لوصالا معسل يي رط ىلع نياكنتكم نم ىلع سدملانيز جةنسسل كلت قورب_يخو ءاسهت قب /

 م هأ 0 ما لا ظ

 - ىرخلا را يعم يع قصم نب تاسع 3
 نعوهفلاذ_أودادغ مدقوةريصملان هوهوةغللاوودلاناملاعامقف ناك ١

 1 ..عىدأ نعةغللاذدنأو هيوميس قل :ملو ب: م> نب سنون قلو هريغو شفع 0

 جيدص بهذا |ن.حام .روأ بد ناكو مهتقمطو ىهكالاو ى :راصن ال |دو زدأوا

 باك خرفءانعمخرغلا,فرع دمج ناَكوَكْلا ف هلو ثيدحلا ىورداة تعال !
 رعوأ لاق لاق هنءدرمملاساسعلاوأ تّدحوءاٌر ل ادادغب رظانوهب ويدس

 تغرفالف ةداممع ىلأ ن نم هل ظفأ ناكو ىبعدالا ىلع نمماذ- 1| ناوندَتأركا ا

 ه.فرت خالف ايعاسوأ امماروأ ارعاش وكما نأ ىلذهلاتافاذ ارعابأ ان ىل لاق هن |
 معو تءعم لقثاللاق مع هيكل سلام فّ:الو ىلاعت هلو5 ف لوق»ناك ظ

 هنعناك كءاوأ لكد اوفلاو معهم او عملا نا لع لو تلعالو رش لو تنأ أرالو /

 تأرقهلطمو هب وسس ناك قموقلاتنثاىرحا ناك اش[ در لالا | 1
 تب د |ىفالم ءاد ناكو اهسدرفتا هني : هلواغاظ اح ةغالاب اسماع ناكو ةءامك

 قرمدتثو ضورعلا تاكو هس الان كوت .عريسلا ىف باك هلورامجتالاو 1

 نابمحأ رات فىناومصالا يعنوبأ ظذاحلا 1 ذو هب ودسس رغتاكوولا

 خاب ىرج او « ىلاعت هللا هجر نينثامو نب رشدو س < ةن  نافو تناك
 لاق اهئمةدحاو لك لئاهق :ّدعىلاةسنلاهذه ميماهدعب وءا رلانوكسو ميجا
 بسنف موي ل رب :اغاو مون« نكمل ور وك دملا رعوأ بسذ د مم ىلا لعأالو عجا را



 ل
 ةجرتوف مةسقناكوولنقو هوردامف هعمنذلاراككلا ءارمالال :قو هلق ىلَع

 .زف“الا عن ر روش ةءعب اسءاعب رالا مون ةرازولا نيدلادسأ ىلوتو
 ا مل وة قوت مث مايأ ةدسجو نب رهشابماقأو هن هنام_جو نيتسوعب رأ

 الاىداج نمنن رفعلاو ثلاثلاد>الا مون جورلا لاق نيرهشعلاو ىناثلا
 1 - لورا ةني ده ىلا لق: ابن فدو ةرهأ لاب ةنامسهتو نعتسو عد 0

 دلالات هاك قونو ىلامت هللا هجر هنم هيصوبة ذم دعت سو هياء هللا

 د الارثك ناك ندلادسأ نان ردلاحالص هريس فداذشنءا لاقو

 1 و قيناوخلاو مدقلا هملع :رئاوتت ةطلغل ا مودل !لواذت ىلع ةضظاوملا

 اير اى هلدقف ميظع قوناخهاربعاو دم دش ض هرم هز أف ةعظع لد ديقواس | هدد

 اهاقلا كلا تقلل ادوك ريشنبد_منندلارصانىوسادلو فا لوروك ذملا

 نيتسوعس رأة نس تجريف مهنم صج نيدلارونذ أ ندلا دسأ تامابلو
 لوروك دما نيدلارمصانل صج ىل طءأ مالا نىدلاحال_هكل مال ةنامسجو

 "12 دكا نلاقو ىدح ا ةنست فز مو قو تن افك عل
 ةنودودابلار هاظ قشمدي اهتسردعاهت رتىلانوهأ تةيماشلا تس هع تشب

 أو دعب صج كلو هرك ذمّدقلا بونأن هاش ناروت ةلودلا سعمارسخأ دنع

 ان ءامالُعلا مو قوتو هث ام هنو نيو عست هنس ىف هدلوم وووكرشندلادسأ

 اا .اولل رق نقدو صمختتاقسو نئالثو عبستنس سررشد
 ارش جفرا نم نيك امورمدتو ةمحرئااضنأ هل تناكو

 مولاقوت ىح ليلو م هاربا نيدل ارصانروصنملا كلملا هدلو كلل | ىف هماقم ماسقف

 لقنوقشمدةطوغ نمبر أسو نيعن رأو عد رأ ةنسرفصرش اعةعجا

 اعلا عوج نم مالسل اهلعرتذ ادعم قدانلار هاطنفدو صجملا

 1و ىبوم مفلاوأ ةلو دلار اقم فرشالا كلا !دلو هناكحم تترتو

 00 سو ىدحاةئ_رخاوأ ق قشمدب روك ذا فرسشالا :

 أَن ر* نجار مو هم رسثن هدلاو نأو مورلاب ةيمزر اولا مفرمسكى لاةئسسلا|

 اوهام ةثا سو نرثغو عسس ة نس ناضهرر+ ىف هعقولا تناكو كانه
 الر هام دلاو ناىللاقو لداعلا ننفرشالا هجرت حو رشم

 هاف سار مغم لافن دحاو ككل ام قدازدقددوخأن لداعلا نفرشالا

 5 ا
 نر الايام
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 9 دن نعل 000 37 ني 00 ا 1 7 000 تدع اخ 1100

 ئ 27 1 ْ
 نمناك لاةذ ىرانالا نةلودلا ةقْثب فورعملاىنب زازا

 لرق هو ندأة سف ناكو هللارعال ىنتملا مامالاب صتخ ارنامءالاو لئامألا

 أهم اح ىلاوزالا تاس هْلَددُْو امأش ىلع ىجناشا |!نامصالةسردم قب ورعشلا

 مدع ناك اعمسلا لاق ثيدحتا معسوا 2 أفتوامرمادفقوو ة: .ةوصالاطابر

 ىلا هتسرد تاعمتةدتاكلا دوش هتباهج زو ىرمالا جرفل نيد ارممل نأ
 ءاد ا أ و نيعبسو س + ةنسمدلوم ىئتقل اباصصتخراص نأ
 مما ا! ةءحربهرا 00 ةراهجحو نمدد .رأو عمت ةنسنارعشرشعس دا ٍ

 ىف ة.دانل اةسرداا نم هب رقرزب | تار ,أ 3 داو ةدهش هتجوز تومدع لن ٍ

 هنامعجتو نيعبسو عن رأس

 “  مءنيدلاد «أروصنملا كلااتقاملا ناورم نبىدا نيهركرش ”رماوأ)+
 .«( ىلاعت هلل هللا هجز نيدلاحالصناطاسلا ْ

 لوحة سا : ماش ١ ىلا1_-دودقرواش ناكورواشر اممعأ ىفةذمن هيد نم مدقق

 كلذ نأ داّدش نءندلا ٠ ءارم رك ذو هن هو نيسجو عش ة*-قندلا 2

 هرش الا ىدأ جن نم ىناثااقرصم ىلا اواضو ,هنأو نينو نامت سف ناك ظ
 سنا هعمرب_ذنيدلا حالصةريس و امعةروك كئادجنلا 7 1

 اعفلو رواش م ردؤوزيطماومدةو هوكريش نيدل ادرس مههّذقم لو ْ

 ةحاىذت نهود الا قرم نعمهادحر ناكو هدول معا 1

 لوالا عب رر مش ىفارماا ههجوت ناكو رصم ىلا داغهنامثةزوك ملا ةنلانم

 ىداو قد رطكإدو ىلوالا ةعفدلا ف اهكلم ىف عمط هنال نيت_سونيتنثا ةنس

 نينوعمالا نع نيرأم أ اةعقو ةءقدلا كلت ق تأ 20 هلا 1

 رواش ,رضاعو اناا ة>او' هن ردنكسالا ىلا ع ندا حال_صناطا !اهحوقوأ

 1 حصل ىرحو سدبلب ىلادمعصلا نم نسدلا دسأ عجرم . ردو

 مث رغأال_صواسو ما 3 !ىلاداعو نددلا حالصناطاسلا هلاوريو ناي "7

 نيدلادسأ ىلااوريسنيتسو عم را سياف اولّتقواهر كا !ٍ

 مهمءمت رفلادر طو ممل |ىذهم_هدض ن ال هتاضرع ىف اولمخت دو هوذموو هوءلطو

 رواشمزعو هررذ دملاةة_ىلا نءلوال اعرب رر6 هى رد“ .ىلا هدو نا وأ
 م

 ا



 0 قء.قش قكلادت

 ةتاكل اةدهش

 ظ ءانان قا لادلاسك ةيررسلاو « اهعس وأاهلمب اهمل|بوسنملا :

)60:( 

 تكسرت :انمنمىنلملا مارا لما“
 نع _تخأو ا اربا باص هيف مالاكل | نس لكوتلا ف ناسا هل
 ادحوب هو:راجضأل ريل ادالب ىلا رخد ة ناكو مصالا تا ذاساوهو قيرطلا
 | نكات هتامنا اذهّنامهملاعللاتف م عمانصأ تدب ىلازحدف

 اقف كلذ كلوق ىذاوم سل ل لاق وش لكق زار وش هانكس ءل قلاع قاخما
 الات دوو ْئةلك ىلءارداقاقلاخكل نأ تعزلاف فدك قيقشدل

 00 ا يمك يحل ةورابط

 د - هللار هنامو نسجو ثالث ةنس هتان تناكو 5 ملعلا باطو كلعأم ع« 3-2

 0 رو لاف ىزوملا نباءرك ذىلاعت

 ماسلا ىرالا ارعن حج رغ || نىدجأر صن ىأ تأيةدوش ءاسنأ ارخخ)+

 انوا اودلوملاةيدادغنلا لصال!ةب روزيدلا

 ءاعسلا اف ناكو ريثك قاعابملع ععمو درجلا طماتدتكو ءانعلا نمتناك

 3 ندب نئرمصأ اطل نأ نم تمجراكمالايرغاسالاهسف تفحنأ اعلا

 2 دخن ةداطو / ىلاعتل اةاط نيدجأ نينيسل | هللادمءىأو ىاورطالا
 َس ” 0 1[ وان نان « ىلع نسحلا ىأل ثم مهردغو ىني لا
 اع راو نءاشا ادجأ ندرك أ مالسالار هو فسو نيرداقلاذدع

 هل نيه ارثش د تلائرصعل ا دعب دحالا مون اهتانو تناكو <« اهتيصدسعب و
 د ندع_سث ىلع تفين دةورْربان دام تنفدو هي اهسنو نيعمسو عد 1

 دعن و ةذحوملاءاملا مود ةزماف ا رامك ئرمالاو « ىلاعت هللا اعجنرافرع

3 
1 

 ا

 ع طا 2] ىتلاوربا عج ى مىتااربالا ىلا ةم_بنلا هذ هاهم نم ةانممءأب

 ىضوروتذلا ىلا ةسسنل اهله ءار اورخ ”قو واولاو نونلا ار ركام

 ن [قاعمتل ادع سوأ لاقو ءامذعلا نمدعأ 3 ملا بستب لمحت ادآلب نمةدل

 | رتل تاوءاك ذكرك | عصالاو ةحوتف رونبدلا نملادل

 ابل عز لعوإدف ب رات فرامل نبارك ذو رز "0 نادودادخس هانز

 4 نإ



(0:) 
 امون ل دو ةمبرلهأ منال لاقفا:ديحتسالا مدحت رلاهذه تناك يار

 ردمأ ان نهامو لاقلاصدت ثالث ن نمد هن ىلا دمت نأ الل لاف ى داما ىلا

 أك لاك اتوأ مولعت و ىدلو ندعو أ ءاضقل اىلت نأاما لاق نينمومأ

 : هاف لعاهف»ءاةلك الا لام ةعاسركفأف ءاضقلا ىل نأ كلدو

 ل.ءلأو دز ريطا اركي اي دونما جمان نهاناولأ هل صب نأ خاب طا اىلا مدن ْ

 هللاو خامطل اهل لاق لكألا نم غ رفاملأ لك أف هملا همدقو كلذ لمت كل ذريغو

 عيبرلا نيل ضغلا لاقادبأ اك الا هذه دعا: يشل لقي سدأ نين :هئلارتمأ اب
 0 ةلو مئءاضقلا لوو مهدالوأ مو كاذب كرش يد ظ

 هلاقف ابهر عست لكن اقريصلاا هل لا قف دقن :ل| ىف هقب اضف قرصصلا ىلع هقزر

 باك ىف ريرحا ىو «ىنيدد,تعدزبلا نمزثك أهيتعب هللاو لب كر 6
 كد د رعدتز لو ةمءأق نم سشدلعت .روكذملا رمثل ناكدزأ ضاوغلا نو

 مين ىومال كل ذلاسةف هنع هللا ىطر بلاط أن ىلع لئاضف مادالا ضغنف ْ

 كم أو كا ذ ىلعد اًربالو لجرلا مث لاق. ىلعلأ لاقو كلذ هيضغأف لعل جلا

 هسفن نغر انحالا ىقىلاهث هلئالقب لأ هللاد_.ءانأاب ب لاق نضع

 هناديعلامنارباصءاندجوانا مالسلا هما بوبأ :لاقو نور داقلا م: 2 1

 اع ىل_ءلىذرتالفأد علا من نامل سدؤ |دلان.هوو نام نى لاقو باو
 كلذ ةناكم ت دازوهمهوا كلذ د:ءْكد رش هم ف هلانالو هفته ضر

 لحجر هل لاقت او ارضاح باوصلاريثك هئاضق ىئالداع تاكو هءلق نم ىومالا ١

 اذه لاقف دس تقف عوكرلا لبق عصل !ىفتنقي تأ دارأ ن .رعف لو ةثاماموت

 قف ولؤو ةرسمملل نيغسنو سجن ةنسى :راخن هدلومن اكو ىاضأف ع نمي نأدارأ

 هنسودعمل ايدل تبساامون وتو ء زاوهالا ثففوكلاءاضن د

 ناُكوأ حس هم ساي يق ابان ةفلخ لاقو ةفوكلاب امو نيعمسو م ْ

 هيأع ىلص» ءاهدضقف ةريحنامدشرلا نؤرغ ناكو ىلاعت هللا هجر ةثامو نيعبسوا

 اهدعب رجلا ءحماو نوذلا فب ىنلاو 7 ع-جرف هي ها 1

 اذكه تاق هب حذمز .ةريبك هلق ىثو مكن || ىل ةء_سنلاهده لحوم ني

 ىأنءا ىرخأ ةذذ- ىف ث د -ومثىاكلا نبال بسنلا ةرهج ق همست توا ش

 باو هلام !ءأ هللاو ل عي لهذ ند تر اند ,سوأ كد 7
1 



 شع اكد ريل ادب بصحن # دب ىرجا:طفاك ذامهف :

 اا أنيادا ره ربو دلع قل 0

 لا |00 ”ةرفو ىلاهتب قارعلا كل تطتصدق نينمرملارمأ اذ واعم
 قف ةكءا قم ناكو ام_مْنءهللا ىذررعنهللاد_.ءكلذ غاف ةزاحما ناوق وق
 فراشتساو ءانطالا عممف هنيعف نوعاطلا هراص أ فدارز نيم نع لغشا مهلا

 | 0 اهيراشأ امهءلعض رعو اح هرش ىذاقلا ىدتسافاهعطقر هءلعاو واشأو

 تنل دمك تناكذنا د او موت لجأو مولعمق زر هللاقف

 ا 00 ع رقلت نأ كل أ انددق ناكن او نمعالب !.: دلا ىف
 سانل !مالفهمو:نءدارزت اهُكءاَضَد نمارارفو كئاقا فاضغ تلقايّتعطق

 الواو نكؤمراشتسملاو ىنراشتساهنا لاعقتف هل مضغمل عطقلان .هعنم ىلعاكرش

 ماد دس رئاسو اموبهل-ج ميلا :روشل اق ةنامالا

 4 2. هئامنياوهو ةرسبملل ن نين اكو عبس يسمي رش ىداقلا انو تناكو و

 ':-لمقو ننام ةنس ل. ةو نمءسون ام ةنسلمقو ني:امو نيتنثا ةنسلمقو
 هنأم ل.-ةو ةنس نيرم دعو نام نيو هو نيعم_بو تس هذس ىلءةو نيعمسو عست

 4 4 ]اداهدعو نونلا نوكسو فاكلارسكيىدذكلاو ننسنامو

 نيرون ل بقو نالهكن نديزن بكلام. عثرم نيرونوهوةدنك ىلا ةميئلا هذه
 . ٠ اهرقكىأ هتمءانأدنك هنالتدنكى مهو دد أ نبةرعنب ثرحا نيريقع

 3 0 .ءوأ)»

ففلا نب كلام نبدعس نبل بهو نيل هذالان ثرحلا
 7 حرت قسنلاةقب وع

 1 *(باكلا لوأ قىذنلا يهاربا

 ايقذاناعناكو ىدالا ىسوم هلزع مت ئدسهم ام انأ ةفوكلاءءاضقل ا ىلوت

 لِ ربث ىضاقلا لاقذ امنع هللا ىذرر جو ركمانأ صقتنتتنأ به صم لاف
 7 هوو دنع نا.ةس ىأ نب ةبواعمك كا دج صة::أامهللاو

 هلأ ىفر بااط ىأ نب ىلع لت او ىحناهفسنم ملحب سيل كي ريشا لنا
 ددنلا هَ ارك:م ارهذف هيلعاوعمم ل يذلا باص ىلا موكب رش رخو هنع

08 1 
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 ابملا اومسنفاهبج راو
 نيرماع ني ةن راعم نب مهلا نب سبق نبش 0 انني 0 ةيماوأ)

 نت لااا اديدشت» عئرم سزون ندد واعد نس ثرحلا نش ارنا

 ريك نالت همس قوةدن كرد خر نيرو ىدنكلاهرشواقوذ

 +« (اهدصأ قدر طلا اذدو الأ ديب

 هللا ىذر باطلا نيرعهاض#ّ:ساو ةءلهاجلا كردأو ناسا رار
 نين_«كالثال ااهمف لطعتي ل ةن_س نيعيسواسهلا. تاق مان ةقوك | ىلع دن 4

 ءاضقلا . نم فسوب ني جاحما ىقعتساو رد زلا نيا هن ةىءاضقلا نماومف عت |

 ءاك ذو :طفاذءاضقنلاب سانلا لعأ ناكو تام ىتح ني | نب ضقن لو ءأذ مد

 تاداساادحأوهو انسحارعاش ناكو ربل ادبعنب | اق ةياصاو لقعو ةفرعمو

 سدق ْنفذحالاو ةدامع نيد ءس نب سدقورب,زلا نها دع ةعب رأ م هو ساطأ

 رعشال ىذلا سلطالاو روك ذملاع رش ىذاقلاو اق لئلا: رض ذأ |

 هللا كءكصأ تنأن أ هإلاةف ةاط هر[ نيد هيله لد[ ئ
 مالا لهأ نملحز زنا لاق عم أ لق لاق ىنمعقسالاق طث احلا نيب و كني لاق

 لاق المأ طرششل ا لاق اهرا داس تلمرعتو ىلاق هل هاب تحأ ل -جرلا ل ناك
 لاقكمأ نا ىلء لاق تمكحح نم ىلءذ لاق تاعفدق ل اقاناد ن ,ال15-
 هللا ضرر بلاطخأ نب ٠ ىلعنأ ىورو كَ اخ تعأ نباةداه :لاق نمد

 مع كل روج لوأ اذه لاقذ هل ماقف 2 رش ىذاقتلا ىلا مذهل مصحن عملت دن
 أ رو همن تسلا اسمن اكول ى مدخ ّناامأ لاقورادلا ىلا هرهظدنس
 ىنا لا ةؤددعمملا ةبحر ىف اوعقجاف ء اًرقل | ىلا اوعجا لاق ه-: ءهللا ترام

 هلأس تك اس شراك قنولرةتاممهلأس لعف ةرافأ نأ كش
 حور نرعلا قار كلا نم تنأف بهذا لاقم همم غران ١

 لاقو مدن ممم رض أي شاهملع مقنف سني 0 "7 مبَع ىفب نأ ما

 أنش ربرضا مون ىدع ا د# مهماسن نور ضرالاجرتنأر 4
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 مثقل سنل نم برمذ ىو .لدعلا 05 هيتتأ ين ذريغنمأ# 0

 ل لح ها

 . نأ تدرأو لاق نينما او ءافرلا.لاق 53- :ءت>وزت لاقى تم ناكم نمل 1
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 هذ ما عد دا هلو ١

 قا (كمرخلا ا
 ًّ ءال /

 ةعظعتر وكميلعدادخب ترجم ىبرغلا فنا ةيسداقل 11 ْ

 8 ققئمدلا رامات ردم مساقلاوأ ظفاحاركذو < مهتم
 3 ا لابن 2 وأ هلاشام كلا بارأ ساو ل قروك ذمار
 0 5 " كلما دعا لاقناك امدعب أسم ناؤرم نءكلا ادنع ىلع دفورءاش

 بررةهبلا صدي ولضنلاوذو 5 ةلاسر نينمؤملاربءأ خاسأ

 يلج هلام اهماء موقد #2 انضرأربانم تمادام طضالف

 2 بصعقارعلا, موكل ن نكن لثاو نيركد ضرتالن |كناو
 : ني نامتعهتننك لابتماوأو ناروك ذملاناتنبا!ةثالثثا تايب الأ هل تفظهداعلو

 ذم 31011 فسو نباح اديديز هرم بيل طدت فمقث نبه ا ا ملا ةل.صو
 0000 0 الاوت وهامالا 1 منا خفي ةزيهجو ا

 نمقجأ لاق قا لنا ااهب ب رض ىتااىهو ةةكاسءاه اهدس و
 قدما هعضتاعباعف قطنملاحالصا باك ىف تبكسلا نيبو كلذوك ذ

 3 + نايماساز ود ركلا ةرماهم نمسشو.أ ناك لاقو هعضر مربع

 اوادودالب ىلءاوراغأف ماش اوأفةرمسهلا نيرششدو سجن ةئ سف قهانسلا
 ٠ هج هلبوطءارج ىسأ | ن نم ةيراح ىرتشاف شحلا كلذ ف بسشوأو ا ارْغعو عو | مف

 ْمطن قدلولا كر تامخ ةناهعقا امنت ملفا رض أذ ىلسا اف لاك

 ب اهلل تدلون لس هراهدت نم «قجأ ل قف رق ىمىط ىتااقؤ

 : 1 رقئانالغت داو اك ذل نأ لبق تءأرىناا هالو تلاقذ :رلا موف نيرعشفو
 م هيدلودقو ئدءاملاف طقس مث ضرالاوءاعدأ ا نيب عطسفرانن مباوش ىتم

 'ش هدبحاصنوكيو هرمأو لبعد ىنبأ نأ توجر دقو ءامدملا بق قد رامون

 < 1 خفو ةلمهملا لادلا م ذب لسج دوو ت.كسلا نءامالكو ث اذهاهق رجع

 انلا كلو زاوهالا جاوشب م ظعرجمت مالاه دعب واتص نماكاء ان انيك

 0 كر : ان نيريشدرا هرغ-و ناهمص | ههج نم هجرختو ن دعو ىرق هءاع

 نم هجرتعشل ةناؤداد غب للحج دريغو هو ثا د1 أب نس قل ءاوام ناسأسىت»
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 ةلطيلاالا عنواهقوةنماانش هانا ا !|نوكشو ةلمهملا نيعلإ رعد ١ ن اشعو «

 اهدعنوواولا نوكسوءارلا م ذو ةلمهملا ءامبا تف ىرورح لاو نونفلالادعبو

 عافجلوأناك ةفركلا ة >اذب هيرق ىو دان ءارووح ىلاةيسنلا هدهءار

 را



 ١ ٠ الووم( 
 دقو اهسفنب بور حلا ىف لتاقت تاكو مظعلا عضرملاب ةمدس ورفااو ةدأبلل !نأ
 : هلوقي سانل | ضع ,ربعف ةلازغنسيش عم عئاقولا ضءب قف برش جام نآك

 نفافلارعتتم نه رفتتءاتف يي ةماعت ىورحلافو ىلعد_سا ٠

 رئاط جانج ف كءاقناك لب « ىغولا ف ةلازغىلات زربال_ه

 ةفال 2# |ىعدادق تدشن اكو تورح | دهشت ةعامشاضرأ وع لاح 4و

 املعماش | نمةرشك وركاسعمبلا كلما دعس بدش :نع جام ازنعام

 .ىكءاؤرئاكتواضنأ جاحمتاب رخو ةفوكلا ىلا لصوف ىلكدلا دربال نينا
 هعبتاو هرادصأ نم س راو سشاخنو هقأو ةلاز د هابل 5

 لج درسج ىلءلصح الف بدسش ىلوفزاوهالاهقلف ماشل ا لهأ ىف نان
 هما1قءاغل ايه رخو راتمو ع زد نمل 2 !ادي دل ا هرلعو هسرف هيرقت 1

 ليجد»اقلأف يلعل ازيزءل اريدقت كلذ لاقتف نم:ءؤملارممأ ان اقرغأ هنادصأ عن هل
 هيلق ياسو هنطب قش ا ارمأف احم الاديربلا لعل مغ م ا

 باق هلخاذ ىف ناك ف شف اهتعابت ضرألا هب برشا ذارحاكوها ذات م
 دقوأ. دش تدأرم موضع لاقو هلخ اذ ىف مدلا ةتلع بددأف قشف ةزكلاكرمغ ,

 تنال وطوهو رطملارب و م طق: اهملعة مسسلابط ةمح هَئلَعَو دل لخشاو

 نيرشعو تسةخرخلا ددعمونهداوم ناكو « « هل تريدعمملا لم مدآد عجب
 الوولاعت هللا هجرةردبهلل نيءمسو عبس: :سم دقن اك لمح دب قرغو ةردت 1 ظ

 ن.ىرور |نايتعوهو جر اوما ىأر ىربل جر كلم ادعى 0-5 1 ظ

 ةارسنمناسش ىنن موشو ملحم ىب نم ىه هو هم ىهو ةليسصولاقيوةليصألا
 هل لاقؤ مما ف ىفايزرااهرك ذةدي دع تايب ُ ىهو ةديصق لع دقو ةريزملا

 لئاغل |تسلاأ هللاودعات
 بيبحو مث داهكنمو قرعو هنباو ناورم ناك ضمك ناك

 شن دؤملاربمأانمو 0ك :هدو نيط, )او نصح-او 9 1

 نتا دش ئدمؤلار,.|[نفو تلفاغاو نشيل نأ ذك لقأل لاق

 اهوةرعردمأ ناك اذا هناف نسحلا ةياهنفتاوجلا اذهو هلس.ةمادق رمأو هلوق

 فرح4:هفذ> دو ابوصن مناك اذاو نممؤمارعمأ بش نوكأ ذنب هنأ ١

 وك, لب نيمو اريعأ تدشن وكيالف سيشانم ينمو وما ريمأأب ءانعمو ءادتلاا



 كلاهتلاوأ

 قالا

 اهلحخ ديف هلي اح ام 5 ةقركلا الصد ألق لبق هافلي نأ بدبش عمطو 1

00 2 0 

 02 :ديمت ل. |, ازعو قشمد نال ااومّدعَيد لاقي لعلاج ارو سراف نيام
 ٠ والا عسب رروشق هلتق ناكو ب نيملسملا مهماعىلاعت ” هللارصنو ةدطاقنيلسمل

 ااتعن 10001 اك ورف ةسسوأ نيا زعامأو و ةثامسخو نيس 00

 "[قشمدينيدلا الص ن اطال | هفاخت اوال .اجال .دنابرس ن اكو روصنملا كلم ا
 ص ارح حالو اهرومأ طبضن ماقف ماشلا نمد رصملاراب دلا ىلا داعا1
 قشمدد ْش هب اعمجو نيعيسو نامعةنس ىوالا ىداجرخآ ىف ىفوت مث ماق نسحأ

 0: دلا حالصةرين دا دش نب! لاقو ىلا قرم اق ىناومصالا امم |لاقاذكم
 هي ءدسو عسمس ةذسبحرق هاذ خورف نيدلاز 4 .أ نسا ةاقو هغلب ناطلسلا نا

 ءار دعى مث تنير وك ذملاءاشنهاشل ناكو كلذيرمخأ دام اودراعمجو

 ايلرذع تتاموتنتابلاو قشمدةئيدءةبوارثعلاةبردملا تذيىتلاىهو

 ادجدعالا كلا اامأو « هتامهو نيعستو ثالث ةنس مر غ ارشاع ةروك دملا
 ناكو كيلعي هم عقب أس دلاحالصنافءاشخ ورق نيهاش مارهبرفظا اونأ نيدلا

 ىلا ل قت:ا كءلعب نمل داعلا ن:فرششالا ذخ أورعش ناوبد هلو لضف هسمف
 نردعونامغةنسسلاوثرشع انام رالاةلءلءراد ىف هك وام هلتقو قشمد

 نيعجأ ىلأعت هلل امهجرةباعسو

 سرق نبتلصلا نب ورع نب سدق نب مين نيديزب نب بيش هاصقتل اوبأ)
 7” بنلا| ةيقبو ةملعت نن ايد نبل هذ نب مامه نيةرم نب لمحارعش نبا

 « ( جراخلا ىفاسشلا ةؤورعم

 | دل ققثا| فو نجاحتاو ناورم نيشاللا دبع ةفالخف هجوزنتاك

 ممد-اودعب ادحاو مهاد 229 دا93 سجن جاك اهيل ثءرف لصوملاب جيرو لثموت

 اضن ةفوكلاديربةرصنلا نم 0 وخو ةفركل اديرب ل صوملا نهجرخت

 ظ لج دوةرامال ارصق فج احن |نصختو ةردمهلل نمعب ومس كيلا كازو هل.و

 أ ترذالاختنادو ايصلادن ءّدْلا ازغهتجو زوةزعهجهّمأو ماولا

 نارعل او ةرقملاةروس امو ذأرق" نيتعكرهف لصتف ةفوكلاا دعسم لمخدت

 ور تاور رذن نمتحرو ةادغلا هىف تاصفالحر نيهءسى عماجا اون

 ند



 ةيؤاسا

 ةنافودعب ةكامملا هربأ عضوم ىلعتسملانب رمال ماذأ ىذل اوهو ىأر الذ
 قي اكعلل ارمثك تاك هنافتاوهشلا تاكتران ءهعنمو هيلعرجو تودرديأ 1

 رصعنكسإ ناكوةءاجه. اهيئوأف هلو سرع نأ نفك ذووق وبرد

 هرادنهدكج رام ةلاك ولاراد موملا ىهو طلاع ال ل

 ناضمرروشزطس ىف كلذو هواة ذهملءاومثوركلا لحاس ىلا مّدقةوةر وك دما
 ىلءىأدل اووهو ىلاعت هللا هجري ءاب هجتو رشد ننام يوامتتلا

 ىدمسعلا د م !دمع نوعملا أ اذ احلا ةجرت قدرك داق الاءاسنهاش نيج

 ىلع + الاجر فوم ةسقتدةوهملادت ميم 9

 ذأ لعفاموروك ذا لضفالا ثي د> نم فرط ى اكرتلا قئراةجرتو ددأ

 لضفالا فلو ىناكرثلا قثرا ىنبايزاغلث آو نكس نمي سثل|سذقلا|
 فلأ فلا دم انس اخ ةمطقنملا لودلا بج ا دىلاق هلع عم اال
 بون فل أ نيعبسو ةسجو رصم دق مهاردابدرا نيسسجو نيتتثامو انسعرا ديد

 هتوف رهوجاومق بهذ ةأو ذو ىفا ارع بهذ قاتتحاةل>ار نيثالثو نيلطأ ان

 دش نال امراعم لكن زو بهذ نمراع”ةئامو مام جما

 نول, بهم دو د م لد د:هراسع مم لكىل ءريم | سمةرم دع سل لك قس ادع

 سنت قد نم هتصاخةو سك قو دنص هن اه مهخو هسل اهم «بحأ اعأ ناولالا نم

 ىل-حلناو ب.طلاو بك ارملاولاغملاو قدقرلاو لما نمادتو طاسمدو
 محةلاورقبلان مكلذ ن ءاحراخ فاو ىلاسعت هللاالا هردق لعبالام لمنمتلاو

 هتافو ةنسىفا املأ ناعم غلب و هددعرك ذ نمناسالا نقد هام سدماوخلاو

 مسرب به ذربا سيف نارك ناقو د:_سهتك رن فذدتوورابد فلأ نثالث '

 ءاسنلاوى 2

 دبأو رم نيئداش وأ يدل اةنهاشةلودلارو يسالزولا ْ

 « (نيدلا الص ناطاسلاوخأ 5

 يباسصد _عالا كلما دلاؤو سحور :ندلاز ءدلاو وهو ةوالاربك أ ناك

 هللاءاثنا 52 .بو هاج بحاصرعندلا قث رفا كلا ا دل ا وو : 1

 فاه هناهتس ضرفلا نما عقجا وت *لاةمقولا قروك ذا انه اش لتر مام
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 1 ا ها ريمالا

 بوبأ نبا

 ا بج ل ف تح ا لالا د اال
 هر تا ليا 0

 هي

 ا ا ل ب
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 ا ا

 لا و 0

 1 ا ا د

 َنلضفالا كلا ٠

 شودحلاريمأ ٠

 ةردءد هدم ىلااهرضح أ ةر حش ندو :رودذل ع

 كيما ب 59

 00 ىرعادال بع اتطاذ عوار

 زقتو هلع كرتوراسع نب ةلودلا لاجهارتشأ س :41ىتمراروك كمارد ناك
 علاه وذو ةماهتلاوءار الا ىو ذ ف نيدو دس.ملالاحزلا نم ناكو هس

 7 : |لاخ فءذاخف اكع ل ةوروض ةنبدعرعهمسحخاص رضا اهيانتنا
 فضو ىلاعت هللا ءا ثنا مما فرح هتجرتىفق أس ايمتلود تلتجت او

 ًايركوهداعلارحت ل تقو ىفءاتشا !ىفردملانكروهاغدتسافروك ذل! ىلا
 ٍ دالا ىداجننماةمقب نمتلملل ءاعنرالا مونة يسن عةرهاقل اىلالضوو هلثمف

 ّ ماقورؤغأرم درصتتسملا ءالوف راهن زأو نتَسو تسةنسةرخ“ الال مو

 : خقلاءاضق هبلاو ملقلاو فيسأاريزو ناكو ةلودلا ٍطسصأو ةمرخا هلوصو
 1 لوأ ناكهلوصو نا لاق. وةس امس ن سحر ومالا ساسوةامدلا لعمّدقَتلاو

 هنةسمل ا ىلء لح داو شومحلاريمأ بقاد ناكو هعوطقرخ ؟ورعهنتسملا ةداعس

 هنةسملا لاقفدم" الا غيلو رد هللا عرصت دلو ست لا ىذم نم» ىراقأرق
 ءقلاىذ ىف ىوت نأ ىلا كاذك ل رو وةخس نين اس ؟رواحوهقنءعت ءرضاهّةأول

 2*: ىذأا عماملا نب ىذاارهو ةئاه رأونينامونامتةنس ةحناىذ ف لق قو

 بو رشف هتراسعنمهغارف ناكو ىراظعلا قوس ف ىذلا ةيزدنكسالا

 7 نالق_سع سأرلادهشمىنبو هنا رأو نيعبسو ست ةنسلؤالا

 هنتدملا نيرازن عمهتصقو هتامح ف ةعضوةزوك ذا لضفالا «داورزو

 لاا ههراضحاو امهذخأ ىف ةروهشةءردنكحمالا ىلاو لضنالا نيكستفا
 ع نينو نامهنس قف كلذ ناكوك] خد ١ رحامفروهظ ,لوةرهاقلا

 راو ضفالا اقأرهنجرت .رثفروك ذا راثااق تامدقرصنتسملا أكو
 ْ 36 نكتناامأذ هنزازو ىلءّرعساو هماقءهزك ذءدغلادجأ ىلعتسسملا

 ١ | 0 رم .دجأ ىلعتسملا» اخأن الاخت: .ةرازئامأوارهاظ

 ملا لضفألا مالغناكننكتفاو ىلعتسملا ةجرت ىف هربخ نم قرط قيس د ةو
 : عاق ثايزأ ةرعدلا باص ةل. ءام»الا كولمستتتهملاروك ذملارازنو

2 

 2 هدأ ' الايزو نمل لضفالا نآكو مملادالب فعالقل ان ءاهعمامو توم الا

 ل ظ



 م50( ا
 كد زر ةلود تضرقن او رواشارم'الا ما! هنأروك لما ةراعهمقفلا لكحو

 ماعناو ناسحا موماع مهل نمو كب زر نب باعصأ ن «ةعاج هلوحو رواش سا
 لداعلاهنباوُكب زر. حاصلا ناكو رواش باق ىلا ارت كد زري ف اوءةوذ

 هتدشن اف لاق ةيرمصملار ابدل ىلا هلوحد دنع: راعملا اًمسحأ دق
 ملأن مرهدلا هيركتشام لازو « مقسنمماءالاكتاودب تحص
 مرمص:هربغابمق مدْلاوحدملاو +«تءرصناوكي زري ىلاءآتلاز :
 متيلودعقيملتسدلااذردصف « مهداعراموموكاص ْنءأك '

 ملساا ف قاروالاتينيدق لسلاو يب ةنكاس وهو ميباءاهوكرسمه

 مزهنم ريغ عج كلذ ناب « ةمئأم نانلاضعيو نظناك .
 مخرلا كلذ نم اعق<#ناكنم « مهئاخرسناا عوقو تءقودك 7

 . مرعلا كليسف اوقرغامغاو + هبناءلذاةدع اوك لو
 ملئالو فرذ عاف كنأش مدظعت «ىوس'كادع ىعظعتب تدصقامو .

 مدق نمدهعلاب نك لا هددهعل يب ةظفاعم مهلايلت ..شوأو

 ىهدس نأالا كلضف ص رب + مهمدب امو ىش تف وأو
 ماكل قءاشسفلانءىهتب وهنمع ةسفزاع ناسحالانرمأيهللاو ٠

 روصنماكلااامأو « كي زرىيلءافولا ىلع هادو ورواش نر كشف ةراسعلاق
 ماسلا ن مروا لصو ل هناذ روك ذم ا ىمذللاراو سنن ماغرمض لابشالاوأ

 ىداجر ومش نمنيرمشعل او نماسمل ادعجلا مون لتةو ةرهاقلا نم ج رخرك |سعلأل
 ده_ثمدنع هلق ناكو هئاعمجنو نيو عست ةنس بحرف ل.ةو# 2 ْ
 هباوفاطوهسأراو زو سدمو ةرهاقل نيب اعف اهنع هللا ىذرة سغن هد مس
 ةكريد-_:ءنفدم بالاكل !!هنه لك أب مانأ ةثالث كانه هج ترقي و عر ىلإ
 بااغو ةبق ةكربلا ىلعو راوتلا ضب ىف هتدجو اذكهةبق هلعرعو لأ
 دعبو هاهم ءاحفلالا دسعب وواولا مب تاحاوو 3 ةروك ذملا ىه اهنأ ىنإ

 ىةليط:_.مةبرصااراب دلا جحاوئيدالد ىهواهقوف ن«ةانئمءات ةيزاثلافلالا
 خفي ةجورتو « برغملا قد رطو ةقرب ضرأ ىل, ام ةوربلا لخ اداه ديعص لوألا

 هب رقىهودنك اسءاه مث مج ةنك اسااواولا دعز وءارلاواهقرف نم اناا
 هذه ىلع ه.سنتاقنو ايوركلااهلهأ ةعارز رثك أةب ردنكسالا نمسرقلا
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 00 دل

 هللاءاثناف اذ دي را تان الث ىرصم ارأب دلاىلا

 ,ررمرشع نءاث ل ةورعتع عد اسءاعرالا مويرواش ل تو ىلانعت
 رغم رفصلاةفارقلاب<- رثو ىطهدأو هد 1و اذن

 دل ارءريمالا هلتةلرشأمملا ناكو لضافلا ىضاقلا هب ربنهبرقلاب

 0 001 اقلا ا فق مف يور لتر مانا حاصر دلارون قدتع

 ع ءوب نأك هلتق ناو نيدلاد_أ هعةضعف كاذذاناكو هبعقوأ ندلا حالسص

 3 سدا دش نارك ذو ةروك ذملاةنسسلا نمىلو الا ىداج فصت: مثدسأ|

 : [حارسا ف  هبكوم ف نيدلا دسأ ىلا ج خروك ذملاروامنأن الا جالص
 دق, ركسعلارمأو هسالتبذخأو هبناجىلاراسو ءاقت هنا نيدلاحالصالا <. 1

 ' لاما لو رتتسع رواش لزنأرركسعلا بسبنو اوٌرفف هراعصأ

 عرضا ىلعاب رح هنأ ر نمد ال لوقب ند رصملا ةهج نم صاخن مدا دد ىلع

 راو اهسلف ةرازولا اخ نيد دسأ لا اوريسو مومل ادن أوهسأ زك مهنا اررو

 |نموخ ”الا عسب ررمثع عد اس كلذو اربزو بترو رصقلا دو

 يدلارون ىلال-صورو اش نأ هضرات فرك اسءنبا ظفاحملا رى ذو»# ةروك ذملا

 ءافولا هنم عق عقب لو همك اواتقف اشدج هعم ثعت و هءرتحاو همك فارم

 ارم لن متومدبغتساو غرف ثاع ىلا ثمر انام ه-:ج> نءدرو

 ارت رصم لع هسفن تر فلا كإ٠ُتّدحو ماشلا ىلا نيدلارونركسععجرف
 "انفابملا اركسعزهج كل ذنسدلازون غل, املفا ماءكحو اهذخأو سدمأ

 1 اريذفنأو ةرمالا ىلعرواش ن معاطأ او نيشاخا اوهحر شس حلا هحوت ا

 روأ *ءاف نيدلادسأ ضرا ورش نم فخ اشف ةر ذاطقلا ق هحاعمط فلا

/ / 

 0 واسط درح وذ هلا دث اع

 صو هيلا هوركملابهديدمو هيلع ضيقلا ىلوف نم نوأ هنافنيدلا حالصرمهانلا

 ىمايلا سابق نطو ذب رضا راندلانةمسلاترهطونندلاد سالب الا
 ىلاعت هنلاءاننا هر ذا الاىنعلا ةراع هقفللو 5 ةيسانعلا ةلودلل

 ١ هإ وق اهتلجن نم عت اد

 رضا ده ند رمدن نم ل رواشو ديد ا نمدن ذ ارض

 | رة ناز كد ع تأذن ع هل-ئئعنيتأمل نامزلا فل

8 

7 
 أ



 عض زرع ةعا> دل اووهو هللا ذ_.عسب وذ ىأ نب سدخم نيةعبب رويت ثلا '

 درع نب ثرحلاتني»اعشل اتنر نيل, هتعضرأ سو هيلع هللا ىلص دئلالوسر |

 ملسو هيلعدتلا ىلصدللا لوسرت .رتاضح ىتلاى مو نالمنبةءافرنيىزعلا.

 هللاددع بن ذأ م مالمقو رب الأ هي :رأهملع تدفو انف هلم َنقو اهضعذ

 ديس رصف نة دصق نةرصات مارون يرطب لقا :

 «(ىدعسأ انز :اوه نيكي نأ ِ

 نه ىلعالا دسل ا هالو دورمصمبحاصدضأاعل اريزو كرز ر نب حلامصلا ناك 5

 0 بسأك انولا ىلع فرعشأو حلادلاحررج او هت ةمأوت ىلع مدن مترصمر أب
 اد 1 تالا ةقل0 هيشنل دع : ناك ىلا هللاءامناءاطل افرح هجر

 انوع بدق ناك هنافدلي و زباب ىلعهيفو ردملا عماجلا ءانباشدن انو رواد

 نآدع هعودرو , اسعلانننيديلب ىلا هعورتاوتتلا وو هاقلارب ءاي نمل
 تيب مايو ماشلادالد ىلا َم ممل ثمحراشيدفلأىثأ نمراكح مهد قفا

 ةماهشاذناكودم ا ثنامئوترفلا ةفأش لمأتس وس 3

 ضرع النأ كد : زرلداسعلاهدلو ىصوأ دق حاصلا ناكو ةيسورفو يا ٍ

 يك ناكف هبلعج ورخلاوهنا.صع نمأيال هناف هلاح بلع ريش الوةءاسعر وألا
 يلاىراربلا كلن قرتخاو تاحاو ىلع د عدل !نم مدقو لوط : حرشلاوراشأإ
 موبأهلخدو ة 0 :رهاقل ىلا هجيوتو ةير دنكسالان م ىرقل ب ةجورتد نع ج رش ْ

 ٍلداعلا بر هود اهون دجتو نامتتنس مرمانمنيرشملاو يناثلا

 لداعل !لتقوروك ذملا مّرانمنيرعشعلاةل_هلةرهاقلانمةلهأو كبز 1

 نيس ناسف نوم ىلوتماوةزازولا ومع وحلو اس
 ع هيما ل ضروس هامل

 سرق بلة لا راو سن برعاع نس ماغ رض لاش الاورأ هيلع ج رخام مام لا بح /

 هر ةاقلا٠ |ن٠هجرخأو هملغو ةرمأ ؟ عومي نأم |!ىئان ىرذنملا ىمثللا نب
 نيدمافسأريمالا دو أذ نيب نصل ةداحك اكسر انوا قم اطمداوزت 3

 هدرتندلادسأ نأرمالاون ”ةواويذ ةلاطالا ىلا ةجاحالفةروهشم ةفقلاو قر

 ل ل 6
 جه اهج

 0 دنحأو فذ ع يدعم

 ر وأش ريغالا نيديددحن ثبغم ن ساشّيرلاثم ندازن ندع نيون غاب رأزعأ 1

 لنا ا ا ا رف دعا مم يح تيا

 و فعل 1 وش ل ل تل
 0 نيكي تيوس 7-0

 ادع م ا م 0 3 5 هةر ل كو ياو 0 درج ا دولا 0 نادت ىلا تا

 يقع م ناحل ا ا ا



 3 د
 وناس توغل زل وسار رولا
 م ل -؟و ءارلا نوكسو ةزمحلا خفي ىنامغرالاو او مهربعو
 1 - او نم 03 2 انل مسا ىثو تاثر أىلاة-.- ذل هذه نون فئال ادد وأمك نم

 0 ش ىرقلا نهةٌدعاهب رواسن
5 02# 

 8 ا !ناهلس نيد نين اعلم نمد م نىلهس برطل اوأ بيطلا وأ
 0 . فهبست عفرو هيأ ذفأيسو ىفاشأا هيقفأ اىرواسدنلا ىواعملا

 ىلاعت هللاءاثن ا ملا فرح

 0 ىأه بأ نعهقفلا ذدخأ اهمتفمنءاو رووا: يتةمروك ذملا تطلاوبأ ناك

 هع راظتلا جدع هيلءقفتموهو مامالا هآلاسق,ه تو ف تاكو ك واعصلا
 أدأاهيقف ناكو مهتارقأورطسم هنياو مصالا وقعت نت د و مانأ عمو هنن ان دو

 0 ءرثك | سجنا قه عضو هنأ لمقو هتاعاع“ن زم لد داوفلا هل ت>ّرءاملك-م

 قوت 9 « رواسن ءاهتفهنعذخأوهرخ الاوان :دأ|ةسانر عجو ةريحم ثا مست

 ىلا ىلع وأ لاقو ىلع هللا هجرةئاملثو نيناسعو غسس ةنس مرحم اف

 ىولعصلاو 5 معأ هللاو ةئاسمب رأونيتنثاةنسلوأ قوت هناداشرالا ب ص
 اهرخ [قوواول|نوكسو ماللا مضوةلمهملأن علا نوكسوةلمهلاداصلا امل

 لإ ةهبلعدأزابو ىفاععدل اه ذاركحو كلولع_صملا ةمسنلاهده فاك
1 

 6 نول ديسانل ا ناك_ةدم .ر ىواعضلا الهبباصأ ىمثلل اد>اولا دع
0 

 | الا" 20 نه هل نووربو مظنلا ن هورودأ_هتنل و

 ُّ هرآم كوحو ان أرك ءنعنأول مامالا اهسأ لاقو ىلبسلا نجح راد.ءوبأ عب ا
 تاما سو مزاكلا اذه نمنح أبت ععمام دعس يشل اهللاقف

 1 ادع نب مرصنل اوبأ ب 5ك هتجرتفءرك ذك "الاي راتلا ف ناهس يدهم
 0 ْ هدلاو نعهب زعيزوك دملابطاافأىلا

 3 هايس مدع و ةبطاقو لا لهأ غانم

 ١ 00 5 سمك سدا

 15 بك ل ا ا - 52



 (عوا) ظ

 نا ا راباكو 0 وسلا !

 00 واب واو باك 1

 نأ عام تأت سرا

 نتؤانماومالو ىل.-.ا ههجو اوزربأ
 نسح اهوحواورتس «ي انفافع اودارأ و

 نيتئامو نيعبرأو نام نس بجر لي .ةو مر ىف هنافو تناكو 0 كذرغهلو

 سابعا |نيهللادمعنب ىلع نيناهلس نب رفع نب ناعأس هيلع ىلصو 5 ةرمصملاب

 الطرب ودل ربو هدو دةمؤد ةرصملا ىلاون و ىعماملا لطم ادع نإ

 ةدعىلاةيسنل هذه مماهدءدو ةئلثملا نيشلا تشو ب جلا مذ ىمةج او ىلا

 روك ذملاءاحوأ بس اممأ ىلا ىردأالو ا !لاسق:لئابش
 ءباءمالكلا مقتدقفات-هسلاوأ

 جفلا وأ ييفاش ااه. .ةفلا ىفامغرالا ىلع نيدجأ نبل هس فااوبأ

 ىا.غرالا ىبيغسلاىءىبأ سلا ىلعورجهقفتدهزلاو معلا ىف رادقالاريبك اماما ناك

 لصحو ىذورورملاد#م نىنء.> ىذاقل | ىلعأرق مءاحلا فرح ف 51 ذمدقملا

 هقف !١|لوصأ أرقو رواسنن لخدو هلم تشد رطدحأ قاعاملاقئح همقد ْ

 ىلاداعم همالكى غتراوهسا كم فرظانو ىنن وحلا ىلاعملا نأ يدر 2 ءاما ىلع
 مةدضرم لا قئار طلا كولسو يبان متاعب يطا

 الوهنماوعم#و مهنم معسو لامجناو زاحتاو قار ءلاماشملاة او ع | ىلا رش

 نيش ىفانهدلا نسا فراعل ام 5 ا ىلع ل دىلا عت هللااهبرحةكمنم عجو

 نءهسفن لَو اًرعو كل ذ دعنر ظانن مو اهك رف ةرظانملا كرت هءاعر اشأفارثاز هنقوإ

 الوغم اسماقأو هلام ن«ةربود هيف و «ر صال ىب و ءاوزئالاو تلا مزلو ع ل

 مّرحنا لهت_.ه هلاح نم ظقمت ىلع وف نأ ىل اةدارعل | ىلع ةءظاوملاو فظل ب
 ةيوساملا ىوأت ا! بحاسركر ىلاعت هلئادجرذت أمعل رأو نيه سنو عيت نسل

 نيرفاغلا دعو ىزورم امد انو قيممأ ركل لثثمالا نمةعاج عموم



 ملا ا ا ا الا 2927 ا ع بلا ل لا ب 178 ا ا
 هديا سة دسفيتعا 7 7 ا 5

): ( : 

 وخال 00 مدمن ديزي نينا ةعنمدهح نلبس حاموبأ )و 3-#نب ص
 : + (اهااعوةرصبل الب زنئىرقملا ىعدجا

 ةندعويب ”اكهرصع ءاذعذخأ هنعو باد“ الا مولعىف اماماناك ْ

 كر رتمسالا لعبد. دسباكت أرق لوقب هتدععدربل ا لاقو امهربغو درمم او

 خال اباملاع ىمءالاوةد- ..عىأو ىراصنالاديز فأن : عاهد ءاورلاربثك ناكو

 قاقذام نكيلو دبجر عش هلو ىحعا |جارخاو ضورعلاب علا نحر عسشلاو

 يماهلار تعج نءىءدعرادف فام اناقعىأ هع ->| اذاناكو وغلا

 ءناكو وكلا ف ةلّث هن ءهلأس ١ نأ ن مافوحتجج و رخايز دابوأ لغاشت

 ْن تسرب ه2 عرسالك قنآرقلا مو راندي مو لكقدص:افيفع
 باغ منو مالغوهو م كح 0 ارقلا مزال وهتفانرتص يملا سا غلاوأ

 1 : روك ذا حاحوبأ همفلممفن تاغ

 ٠ مالكا ثم نوم ع نمموسأا تنيقلاذام

5 

 مانالاقد_-> هلتعمف + ههجوب لالا فقو

 000 انالارخاع ىف . هكحسو هالو
 01  مازيعالغدبف تمزعو « هلثع توا اذاو
 1/1 7 مارغال دكوأ كاذو ف « اغعلا لاعفأ ٌدعال
 7 2 ئاصتعاك بلح .سانعلاانأان كؤادفىمقت
 1  ماقسلاىدابىركلارزت « هناف كاخأ مسراف

 ١ مارحلا ف بغرب سالفم « اردحلا نودام هلثأو

 3 ةدببتك اناني ءاح امل ذ نق ارسساناتك نعضت تدرأ اذاهذ تل ءاحوأ ل اقو
 نسدطا ب ول وك م

 0 اعرذاذاف ضرسالاجازلاءامعهتبتكن او بوتكملا '

 كر ناوقلان دارعأ ب اذ تافيسلا نمافر نكمل 11 طر علا

 لاكوتانل باكو ثلا ركذملا ناتكور بطلت اتكو ةفاعل اهمش نمت ام
 ىداببملاو عطاقملاب اتكوتاارقلاب راتكو قرغلات اكو دو دمل اوروصقملا
 ماشا لامتلاو ىمقلاب ,دادضالا ناتكوةلفلا راكرتحاصغلا ناتكو



ْ )04 
 قدرك ذمدقتاك قوراكرب هيأ نءةراسن ةثاسمب رأو نيعست ةنمق ةكلمملا
 نينثالا مو.ىفوتو هنا عم#و ةرمعىتذثا ةنس ىف ةنطاسلاب ل قس مثءاملا فرح

 دعب ابين فدوورمب ةثامسجو نيسهنو نيتثث انس لوالا عسب ررهثرمشد عساو
 ىلوةساوناسارذ ةسقوملسلا كولملادادرقسا هوك عطقن او رسلان مَدَض

 ناطلس !اًدحوهو نكس نا !هاثمزراوخ هةكلمرثك أ 'ء

 سو ةينس تاموأ هضرات ف قرافلا قرزالا نبارك ذوهاسث مزواو بنش ١

 مع هللاوت مسجحو ناو

 اىرتستلا عيفرنيهقلا دبع نب ىمدعنب سنو ن هلل دبع نيل مس ةجوأ]

 #* ) روومشملا حاصلا :

 يشل |ىئاو تاما ركيحاصناكو عرولاو تالما»ملافريظت هتقو ىف هل نك
 ةعظع ةضانرو رفاودارّتجا هل ناكو ةكءىلاعت هللاهنجر رمان ودا ْ

 اموهىلاخىل لاقل اق هنأف راوس ند هلاخقر ملا امه كولين بدس 5

 ىكءاقت دنع كدلق, لقلاق هرك ذأ فيك تاقف كات ىذأ اهلا ار ذا 5
 ئدعاتهتلا ىلا رك انتل ملاكا اند“ ء!ّر.ق نأريغ نمت ارغثالث كلنا '

 هزلعأ معاذ تلقف تارم عسل لك ىناهلق اقف هتلعأ ع ىلاءل كلذ تلق
 الف ةوال_> ىلة ىف عقوذ كلذ تاقفةرمةرعش :ءىدس-[ًءليل لك فاهلق ل لاف
 هناق ريغلا لدن نأ ىلا هملع مدو كنطعام طفح لانى لاق ندع ناك ١

 ماكرس ىف هو الحا ت د حوف نم :-ثالذ لع لزأ لف 5 هرخ لاو امندلا قلعت

 كا |همصغب هدهاشوه- هلا ارظانرهوهعمهللان اك ن ملهسا امو ىلاخ ىلا ل

 تناكو + ةدمنادانع وانأم هز ةرمصنلان ..كسو هزعأ لو كإذ ناكبف د هما 1

 هللا ىذر نيةثامو نيعمسو ثالث هن و .ةو مر لاق نيناو ثالثذتسهلان :

 ىدداّ ع .ةو ننام ةنس در منأ هذع ران قربالا نبا اننشرك ذو ةرتصلاب نا

 ةلمهملا نيسلا نوكسو اهدوقن : وأم :ملاءالا مذ ىرتستلاو *« رتستب نيم

 ةدأب ىهورتست ىلا ةسفا اهل هءاراه دعب وهيناثلااهقوفن .مةانقملاءاتلا رش 2

 ١ نيثدشا ١ رتدش أسف سأ: !ا!لوق ناتسزوخنهزاوهالار وك

 هنا نراها

 ىرتستل ارو

 ا" دير ما 0 0-7

 0 06 3 ١



030 5 
 راس نيةانفسسات ٠ 0 . ة:قاتقاعسا| :رهد أ
 كه هانا راعدو »* اينأ لف كام هلت لقف

 زل نيلبلاكيمنيدوادنبنالسرابل نءاثكلمنبربغسثرحاوأ)» ءاشكلمنيزجكس
 +( قاقدنا

 نارأو نامي لو نقار لانه بطخو رهثلاءاروامو ةيزعو ناسارخن اطلس

 همجارةكسلا تب , رضو نءهرح او ةعيبر و رككراندو ل دوملاو ماسل او ةيتصرأو

 ”ةَيه كولملا ماظءأن ف ناكن يدل زعم مظءالاناطاسلاءبقلتو نيقفاخما ف
 10 رزاق هذ لاو ما ةسمج عطص اهنا هلع :ءاطض مه رثك أو

 عال إو لما نم ار راد تانج نسلا سدو ام. عشم

 1 قرخحامنأ مهسأ ملاملاومالا نم هنئازخىف عتجا هنزاخلاقو كلذردغو ثانالاو
 اسد نون فلأ كلن اشف لصح اموب هل تلقو ةرساك الا كول |نمددأ نئازت
 تاقواهعنجت 7 :ربأف كلذ ىذ ل ظو تكرفاه دن[ ناز ولا

 قاعتهتلادمغ كءاعمنأو ؛ ءاطعأام ىلع ىلاءتهللادم<امأ كلامىلارظتتامأ
 :لوخدلا ف نذالاب ءارعاللرمأو لانا ىلا لام لاسقب نأ ىلثع عش لاقت
 لهوا نه دنع عقجاو ارفرصت او سلطالا بايثلا مناد قرف هو :هءاءاولت دو

 1 نلو هرراقب اعالوا ذهلثع : وامان مدحأ دنع عمم لوالط 5ندالودعلا

 | اطمهوزغلا هملءترهظنأ ىلا قزتل اى هتداع_سودان دزا ىف هرمأ

 7 :ةفلاابضد+ةتساو ةروهشمةعقاو ى مو ةئام٠جتو نين رأو نامت ة نسف

 : انكلام ماظن لاو هورسسكو ىلاعت هللا أ ث نا هج رت فى أ باكي ض نيد
 1 ١ قماقأو ردم ناطا ا اورسأوه ددع ىمالاةلحارمفاوأتقو 7 ووأسدن ارك

 ا 6 تقّرفتوورم هذي دم ىلع هاش مزراودخ باغنو نيذس سر ادقم مهرس

 ةقرعهفارطأ هلا عج وناسارخىلادامو رسالا نمتلفأر كس نامث ناساوع

 ا هل> أ هكرذأف هكلمىلادوعت داكو
 اهب 0

 | ارى تلذأو راش هي دمرهأا امر هاما زأو نيمو عست لاس سخر

 اولا ادههءاحرادنس ىلء ليو ةعمس زر راندي زاتحاامهاشكلهناطاسل !هدلاو

 58 0 ةئيدملا مسا نم مسالا انهذعأو رههسسووعم» اقف هنممتاماولاقف

 هكحاجملا

ْ 

| 

 ب --

 هو



 00 ا

 هلع هللا ىلههللال اوس لآ قاناك وللاقو لضافالا صعب ئنبلا كه وسو ا

 ا مهمعهللاى ذر مهالا لوقلا اذندوم-ساه قا ناك سو:

 قرفص فصتن :مد>الا مون نم“ :نامو نيعمسو نبةثثا ةنسف روك لما ناعلا :

 ءانالثلا موب وت هنا هنع رات ىربطا لاو نيم ويدل ١ قوى |
 هللا هجردضت:ءلادلاو ةداط قؤوملا سدح قرفص نه تنقب ةلمل ةرمثع ىثت 1

 بنو نينا عاس ىف ىرتمعللو ىلا

 نالعاوقو ىحت لك هير 3 اهعمتب مزاح هءارآ 1011 :

 ناظقي باقلاوه م هع مه نأو # 8 باقل اف هزمع نع باغام /: ١

 ءارءثدحأ ىمحتلار + نيس وأ لاق ارثك٠ ارعشلا هلعتسا دق ىعملا انهو

 هنقاوءرمأ لكن مهيطاخت . اتاكرومالا باقعأب ريصن .1 ١

 ظ 5
 متاووهامّر ظل اباوصبىرن «. امناكرومالا باقعأ ريصب 0
 رس1لافولا

 دغ ىلع اندعموملا ف هلاك ب هنظب بوطخملارابدخأب ملع |

 اهرارساتحانتاماذا 4 ب رواق ىف علطمكناك ْ

 راك نواودلا ىف نا_ءاسلقنتو 4. .ةةلاطالا ىلا ة.> احال عستم بأ دو

 قا اولانأ هذا ناهاسنأ حو ءءلعأ ضوم ,ةمىفوت تح كلذك لرب لو ةرازولاو

 هدشن أف بتاكسلا بدصخملا نيدجأ ىلا 1

 ىنامضو دقلا اوان. 00 اخ اء ىندنانأست |سائلا نم ٠

 ىنالست الف ىرشالا نءامأو + اسمناف ورسم مأ امأ ايلا
 امومكست هناذ ناك كلذكوانافىرخالاامأو و رعمأ بدصاملا نب دج هللانال و

 نيهللاد.دعهنب ااهالوت امل ل.ةو ةرازولاب هو نين اعل سىلوت < ايو مانأ دبعتا
 هك الأ ارهاطن هللا د. .«نيهلادببم هيلا بتكن اها

 00 ا تالا لا نى همن ىجا ا / 5 7 هكدا '؟ يلا 7 ا 00705 7 ا ا ا 1 م ديفا نايك ا د دبل 0-2010 4 0 را 0-1 77 ا

 لاو ب2045 تا د ل كا امل ا ا

 0 1007 ل ا ماك



 بهو نين اول س 1 <

 نوالا نيذه حد مدقو ه سفن ىفدوصقااوه هنأ ال ريغال هك غتلاو عاتماللالا 1

 00 ءدع هيو ننس سا ك ا

 تك < زوما تعش

 لابسين نيصح نور ندب: بهو نينا -«بورأوبأ )]
 ء«م ه] ووهذعب ةن واعمل مث مال | ىلو ال نا. قس ىنأ نيديزتلامتاك لامق ناكو

 ا وز ساق بتك ا دق هنب أدر رب تكس سأو تامهمانأقو ديرو

 هلا ماثه تتكتس او تامدهام أ ىو كلماد.هّْن ماش ثم كلم ادبع هدلول مثكحلا
 هير, ىلاراضمن ةممأ ب كولمرخآ ىدعجلا د## نيناورم همك: سا نيصحلا

 | ا انامأ نيصملاذ + اروصتملار قع ىأ ىلا دن نبي رخاساو ةرعمه نير عنا
 أ هئبائدهملا بتكتساف ىرلا قد رق ال فووع لا قس 1

 كربلا ةمدخق لازاد اد.«سفلخو قونم كهرب نيدل ا بتك مث 3

 ال غلا نم ىأب رلا ىذه لج مدع راصمتى حي نب رفع>ىلا هوهدلو لو وو

 3 غن همه ” ا هوميسنا ت هع هق- ىف نمتسامرلاو ذلاقو لهس نبا

 ديضلا مفودادغ نيب هقب ؛ راى قرغف ملصأ مف ةنم هلا برب نومأمل ىلا هنهجو

 راانشالمخا .:الم هسة ردع عد رأ نباوهو نوءأ ١ اروك ملا ناسعلس خيرتكو

 هوخأ ناكو لثاسرناودد هلو هللا ىلع دقعلل م هللاىد_تهلل ةرازولا لومت
 ناكو زئاسرلا ناوند ىلوو تارزلا كلا 5 عنيد هلل بدك, بهو نبنسح ا

 5 هيد ذو ووه ناكواض ألث اسرناودد هلواديصفالرتماغما» | ارعاشاض.أ

 قاطاا ماس ىنأ ةجرتىفءالا فرح ىف نس 0 ار الا
 مت اع نسم ءنر ماو تامانو ل هول ادي ريءالو ىذلاوههأو

 0 م ا دانم لاوحأ ضب نمد نا ىذلا نأ تارا 1اس

 موت طف نمو ىرتضلاوىمانلا ماء ىلأ لثمءار ءتلانانغأ نمريك قلح

 5 1 ” م نر وك ذل لس ىف مات ىلأل وق نسا نمو
| 1 

 0 ”00 1 علم يعترف # بهو لاهم 0

 ْ يواقلاك كغ ىلقو ىزخنادبكناكلؤل ىلق نا

 ظ 3



 ) 5 ' 5 :) ١ د و

 : ' قاروالد وأوبأ *(ىزولاىفانروملادوا دل قو دانعناهلس لأن نانا رجل
 5 ةكماربلا دج كهرب ن.دلاخد عب هترازو ىلوترودالار ةعج قأر زون أك

 نيساح ننال تاكا ناكمنأ كلذ سو نكمتلا ةب انك ١

 ناملحر نعى وزب ةفالحلا ل. ةروصتلاناكو ىدزالاة رقص ىنأن يباهملا

 طامسل أنهي رضف هسفنل لاملا نة> |هنأن همبماق سراف روك ض»» روك ل

 مزهد5 ناهلس اكو هقن يرض ةذالخلا ىلو الق لامملا همرغأو | ديدشأن

 هلرو<“ ١١ اهدتعاف بونأوبأ هيتاكح هنم هاف هيض بقع كتفك

 هنمقوب نأ هو لاومالا ذخأ ىلا هبستو هيف هني ت سف هناهتهرزوتسسا ٌْ

 هنالقفاملا» جب رم هب عاو» سنن ظهملع لدن داكن ناكف كل لواط ْ

 لعل حد اذا همسج احدر نهدي ناكف رف“ هدمق لع دق نهدأ أ ع نهى هعم نأك 53

 ديرب نيدل ا نأ هل اةمأ حلم نمو # بورأ نأ نهد ةماعلا راسفروصت

 روصنملالوسر هانأ ة-ءهنو ه 0 روك ذملابونأوب أ اندب لاق طقرالا
 ىزام ءلانأ او عز لاقو كلذإلال“ ”م ىرضف هتلاح نما :حعت عجراسف هنوأر غم ظ

 كلمأ تلجأ لاق كلذ ف.كولاقكنمءافو لقأن اومح صرالا فام. دال لاق

 َْقد > موتنب تأشنو مهفك ىف ةكومعطأو مدع ل عاش زعل لوذضف ةض ْش

 انأ تذ أو تّوصوانههو انهد ترطالادحأ كةموندنال ترمصتربك اذ
 هنءجأو ءاوفغا قادم صل ان ىنع ىلذ مثىناوفلأو ىنوملعف لايحلا نما !

 لمع ك1 كعك هدو أ فس قءازبلا نم تب رول كن |كيدلا هللاقف ىداصمل 1 '

 نءاوبدتت ل لع أم جلعوا َمنأ كنكلو ىندرفنا تن كل كوندملا نم تيأر ىذأل

 هيدعو ةئامو نيسجنو ثالث ةدس هر عقوأ هنامثىلاحن . كت نمنو رتامعم فو

 ىانزوملاو ىلإ ءث هللا هجر ةّتامو نيسجو عد رأ ةنستامو « هلاومأ حار
 نون فلالادعيوارتتن  ةأنثءابلا عفو ءارئارس؟وواولا نوكسو ملا م ظ

 دمع عا رد ىمو ناب روم ىلا ةنسنل هذان 75

 رسكوواولا نوكسو ةدعملا» ءاخنا مضل ناتسزومن ىلا ةمسسن ىَروطاو ناتيلورلا

 ىعو نون فلالا دهب واهقوف نءةأن :هملااتلا فو ةلمهملانيسلا نوكسو فار ْ

 لزن:ناكهنال ل_.ةو ههشأ ىزو لا هل ]يةاسا ليقو سرافو ةرمكملا يد دال

 ل لمن 6 ظ



 0 رار رطمو #* ناك لنيعسالا نيذوبامهتم لى لوقا مدعتدو

 .ىلاباويق ابراو نب بوبأ نب دعس نيف ادت نين اساس د اول اوأ)» ىانلا

 06-1 'ء «(جايلا ى كدنالا

 3 قرا ىلا لسير ل فرد كءايعا سو راسنا لع اع

 ْ غاوعأ ةثالثكو رفارذ نأ عم ةكم ماةأف اهوكوأ نام رأون رشعو تس

 هقفلا سردي ماوعأ ةثالثابب ماقأفداد- لهي ىلا لحرب عجعب رأ ايفو

 | فاشل اهبقفلا ىربطلا بيطل |ىناكءادعلا نمةداسا هم قلو سد أر قد و
 نع ب ىبأ عمل وملاماقأو بذهملا باص ىزاريسشا |قدسا بأي -كأاو ِ

 ”ىورواماعرمشعةثالثو ف قرشملابهماقمناكو هقفل اهيلع سردناماع ىنانعملا

 | ديلولاونأ دشن أ لاق هنعاضأ مطل ىوزو بءطخلا 5 ىأ اظذاحما ند

 00 هنفنا يللا

 0 ا ناس حتا 5 انمق ايلطرعأ تنك اةلكانم

 ١200 هعاطو خالص اهلعحأو « اهباتفش نوك ألف
 : اكس لوصفلا ماكس باتكو قتلا باتك اهتم ةريشك انك تضو
 .ك ذريغو ميصلا ف ىراخبل +: :ءىورنعف يب رلاو لددعتل |ناتكو ولوصالا

 !لوقن ' ىورهلادجأ نيد.عرذانأ تعع«لوقي ناكجو نيلسملا أد أوهو

 ىلا .اضقل ا ىلوو سا دنالا ىلا عمجرد ةناكو : هلحرلا تاطمل ةزاحالا تدجول

 ١ وطفصنلاءانالثل | مون هدأ ومو د معأ هللاواضب أآتلح ءاضق ىلوهنا لة دقو

 !ةلمادء را وتو * سويلط ةئدءةيامب 0 تالثةنسةدعقلاىذ

 :ةئاج رأو نيعسو عد راق سر ةرمتم ةماعلا ني ساما

 ع يزهو أ هنعذخأو 3 مماقلا هئباهي لعالم ردبلا فض ىلعطاب رلاننفدو
 فورم ا مز ند ىأ نيو و هب وناعيتسالاب رايح |

 كيلا ىجاسيل أو + اه-رشلوط لوصفو ت ارظاتمو سلاس<ىرهاظلاب ظ

 ةةحابمتو سلدنالاب ةنيدم ىهوةجان ىلا ةمءستلا هده مج ف لالا دعب وءددوملا

 !|تاهصأ ىرق نم * ةدرق ىه و ىرخأ ة>ابو ةبقب رفات 4 مدم ىهو ىرحأ

 2 !١ الع مالكلا مدت دقي رخاووىلاتهقلاءاش نه ذقأ,سوملط وع

 و



 ل ظ

 سايعلا ىلأ نعودنلا ذأ نب.ةركمل اوفي ءاسلععلا نم ننروكك لادا
 اهتك فدو هتوم دب لغو هعبضو م نسا >و هيادصأن «مدهم اوفو باعث 0

 توران اممصالارفعحونأو دهازئار عوبأ 4:ءىو روبدالاى اناس
 "7 رعللاو نآس :|ىفس ا: !ا د وأ ناكواحماصاني د ثاكو هبوط 1ماعهيوزربلا

 ناكو نيوغلا طلخواضي أنمي ديلا ن عز دق ناكورعشلاو ةغللاوةد رعلاب
 َّق ةمينعيخأ اعف نيد سصملا ىلع بصعتب ناكو طم لاق ةقارولان يحل

 لاضطنلاو ق._لا اكو ناس الا قات تاك اهنخ فت ءاصنةّدع هلو متن رغ

 هلق كولو * كل ذريغووحل ا فرصتخم باكو شوحولاب راتكو تانثلا باو
 نارزريقعنفدودادغبب هامل نسم سة قذر ا دمنا

 ل لع ل تن دلال سا قانا #* يلاعت هللا هجر نمتلا

 نأ اهبالخ ىردتقللا كرا ىنال«رتكب ىصو أرعدتجا الو كلذ ماحما بقلق. |
 ما

 ينارطاا «(نابذلا بنا مين امم نيبو نيدحأ ني ناوأج ساقلاوأز+
 نءلاوز زادجلاو قارعلا ىلا ماش ٠ يطل طواح ناك

 ركل مهو ةنس ننالثواثالثةلحرلاق ماقأو ةيثا رفل|ةريزجم ادالب ورمصتو ا

 مجاعملا رشم 4 ب رغلاةعؤانلا ةءتماات م صملاهلو' :لفل | هنويسشد دعوا

 مهنوأ اهؤاحما هثغىو رو هيشكرمتأ ى موريغصل او طسوالاوريبكلا ةثالثل |:

 ناهنص|ن سو ماهل ادب ربطت نعدئامد نيس هس لوو « ريثكلا قلنا :

 ةرعوةب د. اةللو نم سذنسو دعقلا ىّذ نمادبق مكان لام ادا تيسلا موناهب قوق نأ ' |

 ىلا ٠ نف دورلعأ هلو لاوشىف قون هنأ ل بقو ىلا» .:هللاهجرةنسةثامارب دقت

 مجند ىل !ارمطلاو 7-1 ملسو هيلع هلل | ىل_م هللا لوسر بح اص ىسودلا ةمج بأ

 هن ريط ىلا ةيسنلا هل _هنوفلالاد_كب وءارااودددوملا ءانلاو ةلمهملاءاظل

 هانا نوكسو ماللا خفي ىمشلل او « كلذ مّدقتدقو ناتسرتطىلاةمست ىرتظلاوا
 1 اح .ودغَأ اوهو ىدع ني كلام هعب او مل ىلا ةبسنلا هاه مفاهدعت و



 1 م

 يدر ردح معلا | ل عةضرءواعدق ننسل اتاك عسجو أذ : رز و
 ءاهقفلات .اقيطف ىزازعشلا قصساوبأ خلا هدو هن بىحنع اؤووداح أو ةنع للا

 و ادوبأ ف: صال را هاربا لاقو ليدخ نيدجأ م امالا نازضصأ هلج نف

 نعتدتك لوقبناكتودب دا دوادل ن لايت دحلاذواد ىال نأ ننساك
 اذه ةتنفامارثم تيكن |ثردح فلأ تام: سو هناع هللا ىلصدللا لوسر
 تو تدع ا امو فالآ ة- 5 ١ رآةمف تدج نسنلاى ذب ناكلا

 ثيداعأ ةعب رافق ذ نم نبذل نان الا قك و هدرا و هزتشامو خلا

 هلا تسلق نانا تاني لاسمالا اغا وهيا ءهللاىلسص لقا هدحأ
 ف هملع هليا ىلص ةلوق ثلاثلاو ةيثعب الأم ةكرت ءرملا مالاسأ نس ن *وةملع

 هللا لص هلوق ع. ارلاو هسف:ل اضربامة خال ىذرن ىتحانمؤف نوما نوكمال
 | ماو هلاكي ثيدحما تابت ش مروه كل 3 نان و نيب مازحلاو نخب لالخلا إنو هياع
 هلءاسدق هللا دبع نبل يس اذهذو ادانأ ان هل لدقف ىرتستلاا هللا دمع نلمس

 لاق ىعامو لاق ةحاحكدلاىل دؤادابأاب هل لآقف هتنادأو هز بخ رفاق ارث
 : 0 عب رخأ لاق ناكمالا عما عيضق دة لاق ناكمالا عماهتدضو لوق ىت ىد

 يات جرت ل هلأ نس لردع هلل لصف لوس نهدي تن ةحكذلا
 0 11/ .رارادفيو داو نيفاونشلاتسف هالو 0 هلءقو

 نددسو س+ةن-لاوؤش فصتنمةعمجلا موناح فوتو  اهتكسو ةرمعبلا
 ”نمناهلسدوادىأنيهللادنء رك وأ» دلو ناكو * ىلاعت هللا هجر نمت امو

 .الراشو جباصلا بكمل و ماما نتا ماما 4_ءاعاةفتفاخأ اعد دغس اغا ةمئارباك أ

 5 3 رّشو ناثدسو ناوعصأ ونآسارتودادس رن عهتمو مأشل أو رص هو شق هانأ

 .ظفاحما لعوأ معلا فنضنم هر خحاو ةياملو ه هرسع تس ة:سقوتو

 مج اوةل هلا نيسل ارك, ىناتسصتلاو ع يناهنصالا زج ناو ىروباسنلا

 , هيلا هذه نون فل الا دعب واهقوف نه ةانثملاءاتلا فو ةيناثلا نيسلا نوكسو

 ان ب , وق ةناتسص وأ ناتج ىلا هتيسن لب لئقو رووشملا جاقالا نأ: هنن يل أ

 ٠ ملعأ هللاز ةرمصبلا فرق 3
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 قعمرعالف 0 هضرم ىاموبهداعه:عهللا ىضرة فشار ْ

 كد, فتنأو ىلع لمقم أك |هّللاو لاقف كءلع تاقثالا ىنأ اك امهللاقمانقلا
 لاق 9م انو هيداسودخ ارق رهط هد:ءسولحلا اولاطأف ةعاجاضب 1 ا

 نءماننم مو هيلعمللا لصلافامو»د:ءلدقو ةيفاعلاب كشر رمهللا فش
 ىذأ فناط.ثلا لونمالا ندع تشعامل اقف هنذأ ق ناطشلا لا. لءالا مانق
 ىلا كلا ادع َن ماشه ثعن ريرضلا هن واعموبأ ل اقو ةريصكر داون هلتناكو |

 ساطرقلاشعالاذمخأف ىلعىواسو نامعىان مىلتتك نأ شعالا

 هنالوسرلا هل لاقف كد اوهباذ هد لة هلو دل اقوأبتك قدام مفىاهلخدأو

 نمهحند#اأا هلاولاقف هناود ايهملع لموكب اوحي هن 11ناىنتلقي نأ لآ د:

 ولف نينمؤملاريمأ ان دعب امأ ميحرلانجسرلا هللا م ب ه|تتكهملعاوحأ الف لستقلا
 قمل تناك كدعفتامضرالا لهأسئانم هسا :ءقائنر تامل 4

 مالسأ !او كسفنه هصن وذ ْكءاعف نلئرما نم رالا ل دأ ىواسمهنع هللا ىذر 7 ١

 ةيدتق نا دعو نيسحما لتقمارضاح هنأ ناكو نهتسو ىدح اة :سءاروشاع مون

 ناسك رو * رهشأ ةعبسهّمأ هن تاج نمةلجف فراعملاب اك ىف

 حست ةخس لمقو ني. رأو عسسةنل.قولوالا عسر روش ىف ةثامو نيم رأو
 رباغملا قأفامو:شععالا تءرت ةمادق ندد ازلاقو 4 ىلاعت هللا هجر نع ذأوأ

 هسأروخيارتلا وقم وهز هنمجب رخكه هو عسي طضاو روفكعربق قلت 2

 ءابلا فو نوذلا نوكسو ةلمهملا لادلا مضي دنوامندو# هافكسمقمضاو لوقو
 ىصو هل ههم لادأه دعب وذنك اسنونمث ةحوتفمو ١ وفلالا هد وةودح ولأ

 مّدقتدقو مصأ لوالاو دْيوامد لر رقد موضعي و لاما فى :رلاق اة سر نم 2. .-اثا

 ادهل.قاهرك ذ 1

 نارمعنمو هرج ندادش ريش, نيو صسن.ثءثالا نيناملسدوادوأ)«. 2 ٠

 *«(ىلات عملا ىوزالا ا

 حالصلاو كسنلا نه ةءلاعلا ةردلا ف ناكو هللعو هلعو ثيدحما ائافذحأ
 نمي رمدملاو :نييمانشأ ٠ نينانسارلاو نيءةارعلانعس:كو دالسبلا ةفؤا

 .. كلذو هنعهللا ىذر نيسحلا لتقم موهدلو هنا ليقو ةرسسهلل نيتس ةنسهدأو مو <

 هواد وأ
 ىناتسممأا



 راس نب نامل

 ,شعالاب فورعملا دسادلو نمل هاك بىلودنا ارهم نين السد وأ )ع سعالا

 اموبهتجوز نيب وه , ىرحو عملا ترخام دم ىلا ضغبأوف نم ىف زن »ف ١

1 5 ! 

 7 3 خي ران فك ادعنبا اذا هرك ذقشمد.ة ثامن رأو نيهثوىدحا

 لا غدا راو دس ا اونو مياشملاةلج نمةعاجن عدم لاقو

 قرا 3 ناهاسهتلادب .ءوبأ لاي و نجرلا دمعوبأ لاق :وبوأوبأ)» د
0 0 

 ا 1 ة>امرو ادءاعةقث املاعنأكو راس نياءاطماما

 نبا نع ىورو هقذأ الو لأ لقنلو بد ملا نيد .عس نم ممهفأ اندستعر اس نبا

 "الا نءةعاجو ىرهزلا هنعىورو مرنعهللا ىضر ةلسمأوةريره ىنأو صايع

 نافراس نب ناهلسىلا بهذا ه|لوقذ تاسملانيديعسىلأ اذا ىتفتسملا اكو

 قالطااهامأ رز عأن اها اع شاملا تءدق دانك لاقو موملا قب نءللعأ
 )00و تزعل سوو رام نناجلساولاقف

 ىلاعت هللا هجر ةنس نيعمسو ثالث نياوشو ملع أهللاو ةرسنولل نيعستو

 . م

:1 
| 

3 5 

 : *( روهشملامامالا وكلا

 ّس 7 ال( لماع هلأرماو ةفوكل مدقو دنو بند ن ءموأ ناكوالشاف امامة نأك

 ناكو قوكلافرعيلب ةيذلا هدي ف رعب الوهو ىناءعملا لاقأمبهتدلوف

 3 هلكود :ءهللا ىضر كلام بسن أى أر وزاحتافىرهزلا.نزاقب

 نع كورو سن !نامصأ ع نءهذخأ ل اسراوهف س |نعهيوربامو هيلع عاسعملا

 ُُث َنايفسدنع ىورو تدنات !اراكقاوا داو اس دح فو |ىأ نمهللا دع

 ١ ايا ناكو ءالغلا ل نمريثك قاعتو ثا يغننا صفو يام اني ةمعشو
 نأالوللاقو مهلا جرفلهي ام ارةمبتلا روت ديم ناسا هامل نم قلخملا

 ةثوجو هبنمعش عملا كر اظزتال لح رلا 4 لاف أ مشدد صيبا الحراعدق مالك

 |اقو ومع اهذرعت نأالاتدرأ ام هللا كازعأ هل لاقف ردق هلو ماما هنأف همأس

 ر“ لعأ مسالا قف كئامما فاح ةالصا ف لوقت امك ئاحئارع ندو اددأ

 الل و نيا دع عم ل .:لاةف كتان |ةداهش ىف لوقنام لاقو ءوضو

 5١



 20 سفل ا
 ركل ال :ريثكلات تكلا فدصو ةدانعلاو لفل ء.اااراغت اراخم ن#

 ماما ةنع لقت ىذلا ب رقءلاوه سلوا رقتلا اهتفو ثيدحلا س رغبات َ
 لافقلا ن , مدا قال كلذ ناف طءسولاو طيسلاى ىلازغلاو هي 0 رم

 هقفلا ملسنخأو طسولا قف نهرا ب 54 |!نانلاقوؤك ذدقو ئماس

 لاقو ىسسدةملا مهاربا نر صن تفل اوأهنعذخخأو ىنيارغسالادماخى أ يشلاَن :

 هرك ذ كانه اذمشى تن فقال !ء باطل ىتثادح قداد غب تلحثذ يأ

 قدرطىق تريعف تش يرع لل 8

 ةلطلا عم تسادو ددعملا تاحدف ىلةوهو ىند ارقسالادماح ىنأ خب مشل | ىلع

 تاسقساف عزنف رهفلابسحأ مت ل وأ د لكس ءاصلا نكن هتدج 3

 د .ءأ تاع>و ىل زنمىلاتدعالف ىمناكءزعرهظ ىلع سردلاتقلءف كلذ

 جس مشل تمزلو هتقلعف ما هدأ |ناّك ىنعي تاكسلا اذه أ تاقو ىلالح سر |

 ىت> لاغتشالا نع ةو هلولذال ناكؤ قدلعتلا عسج هنع تقلع ىتد دماج نإ

 رغو قد رطلافارامتاك اذا كلذك و مميسوأ ن آر ةلا أرق ةلقلاىر :رماذأ ناك هن
 روص ةئيدءماشلا ماس نكسو ملعلابارمف للاغتشألا نككال يتلا تاقوالان مك

 ىلأ نمثعذرو 00 !|ةدافاو معلارشنلابٌدصتا

 لحاسد نع عجلان ههعودر دعب مّرلقْلاَر بى قرغهنا مدااغب للماحلا نس

 ةنس نينا ىلع فندق ناكو ةناسمب رأو نيدد 3 5-5 رخص لس ىف قة 1

 تادمعقن رطىفةضاغادنع را انرق رود هرب مرح نذدو ىل اعتدت هللا ه-

 ةوظع هني دم ىهو ىرلا ىلا ةء-نلا هده ئاز فلالا دعب وءارلا ٍة,ىزارلاو 1

 اهوقحنأ اك اهما اةسسسفلا فىا زلا اوقأو لامحلاو سهو نب مليدلادالبن
 أهدعت ! و محلا غب راجماو كل ذرك ذمَّدَقت دقو ورع ىلا ةدسنقلا دان ءىتورلا

 4 لء هللا ىلص لوسرلا ةنيدم نيب واهتني لسح اسل | ىلع ةديسملد ى هوءارو ف

 باتك قىرشذعزلا ساقلاونأ رك ذو ىراحما عقلا تشب ارمااوةلءلو مون لو

 ىءرتاوبرخأ !لعاس لعب رقراحما نأ نينشا !بابىهاءملاو لامحماو ةنكمأل
 راحل هاك فل ةوح نبا لاقو ماعنلارحاناطمو باذ_.عاباطمو مْراقلا انا
 هدلو قونو نه :مةضرف دع ورخأا اعاد لجارم ثالث ىلع هني د |ةضرا

 ةنبةحم 'ىذن٠نيرسثعل او سداسل |ءانال#ل ا مون ماس نب ميهارب |ديعسوأ ,

01 

35 0 
 ا

85 

035 8 



 ل مل ا 7 م 5 0
 هنوف ا الاف ١ , مول

 1 (عبو)

 5 ةعابجف ماثلا كللادسعن.ماشه ىلءزاحم انمدؤو دق ناكو ةرئاسم
 لئاقلا تسلأ هللا ةؤةورع فرع هماءاواتدامف« ءارعشلا

 ىنيتأ, فوسقزروم يذلاّنأ « قاد نمفارشالاامو تلعدقل
 ل تديةوإو « هملطت ينيعمف ةنلا ىيسأ

 د مل لاق قزرلا اطى ماشلا ىلإزاحمانمتدتأ كن افتلق اكتاعف كارأامو
 ر .ب رثورهدلاهناسن أ امترك ذأو اطظءولا ىف تمل ايف ني:مْوماربهأ اب تظعو

 59 5 هنءالفاغدمو ماثه ثكوز راما ىلا امج ار هجوتوامكرف هنلح ارىلا زود
 : - لاق سا رقن«لحراذهلاقو هر ذو هم أنم نع ظقشسا ل انلافنآأك

 محض الف هناسا نمآ الرعاش ايد عموهو هتح اح نع هنددرو هتبمذىلادفو و

 000 هناك رراان | ّناعيلم رحال لاو هذا ارم ايربخأو كحلام

 اياكردأ لاق ”اهاياهطعأفةضذانةورعا ذهبقحالاقور اند لأ ءاطعأو
 نب ...1ارمعأ غا ا, اقف لاملا هتيطعاوج رف بابل ا هيلع تعرف هتدب لت ددقو
 ل تحروت دك أف تع لو# تبارك هلقومالَسبلا

 0 ثني د نكس ةمفن هام تسل ة يل وتناكن او ةءاكجا هذهو قز رلاهف

 + ريع ف ورعملا سد ردانبد_عوهو نيرصاعملاض ءبلو+اهقاسةو رع
 هك :ندحاو نحل |نيذه ىنءمىف يل ذنالا

 0 كهمىثعىذلال طل لثس .. .هبلطتىذلا قزرلالمم
 , هلم هنع ثتيلواذاو 0 انت هكردتالت أ

 | |والا عب وره ن نواح سمخم خا مون ةنيدمل انقتكس انو تناك

 ةمألبقوةنسأ ل بقوةنمآ أهعالبقو اهنع هللا ىذر هب امو ةرعشع عدس

 ب 1 لاقو يدع. سدت !ءرماةثبابابرلااهّمأ هراهتس.قل بقلة :ءكسبو

 ظ ىأ ني ىلع ننسى ن نسما نبا هتلادبع ىف أيةياسنلاىاكلا تئاسلا
 "0 اوت ليم اةنكس م ءانعمهنعللا ىضربلاط :

 ماع ونيثالثو عبر أنس قروك ذدملال2ج ؟ مولود تدصأ لاققةممأ

00 - اهب هتدالو تناكو ىسل دنالابرةشةربزجوهو هد اس بوبأ نب مل
 

 ينازا
 ء(تردالا يفاشنا, غلا يزال بلع نيم جتفلاوبأ )+

00 1 



 نإ

 اتالخأ نبخسحأو ٌروفرظأو ءاسنلا لجأ نمو اهرمضءءاسأ ةدمس تناكأ
 هللا درع ن نافع نيهللا رعاه ةزت نا نع شلل هرمي لا ني بعدما هجروا
 ناورم نب زيزعلا دبع نب غسمصالا اهتم ميرق هل تداوف م ارح ميكح نبل
 اذدريغاهجاو زأ تدترت ف لمةو لعفف ا هةالطن كلا | دبع نيناملس 7 هنعدللا ىضر نافع نننامعنيورع نديزاهحوزت ٌملودلا ل .ةاهتراقؤ
 مهريغو ءارعشلا عمق رظتاداكحو رداوناهواوملا ةبو نم ةيئيكسلاةّرطلاو

 راكوءاملعلا ناعأ نهناكو ةسنيذأ نةورع لعت قواسم ىؤرءام كل د نم
 لئاقلا تن أ هلت لاقذةقئار راعشأ هلو نيماصلا

 شاءايلاءاقس و تيهذ. « ىدبكى بحناراوأ تدجواذا ١“
 دقت ءاشجالا لعزانل نذ * ةرهاظ ءاملادرعب تدرب ى-ءه 1
 ظ لئاقلا تنأو تلاقف من4 لاق

 رتساؤرتساا نة ىدتعتنكدت + هءتو ىرسابت شياو تلاق
 ىرصن ىلع قاأامو لاوهىطغ +« اهتاةؤىلوج نم ريت ثنلأ 0
 تاق نماذهجب رخناكذ ارئارن نه تلاقو افوح ّنكراوج ىلا تتفتل امن لاق

 هلوقد ةورعهاثرف ن اف ركرهعس حار وك ملا ةورعل ناكو طق مله
 رفدقالا مهلا باغو * ىرس ءرم ا مهو ىحه ىريس ظ

 ىرحةارجا ىلعوأ ضرعت « مسخن لك ةرجناف فقارأ
 رج رح نطظدأ بالا ناك 5 اشرف هل لازأام' مهل

 وهأ تلاقفاف فصوفاذ_هركوهنمتلاقرعشلا اذه ةنركستدعسالا ريدم طصبشعلاىأو « اركيتتراف ىنأ ريب ىلع
 نيذلا تبة لك هدعب ىاطد#ل تلاق. من اولاقانب رع ناكىذلا مسالك
 دمت انالاهذل نءنغملا ضعد نأ كحو «ب دوساربغصت دنساو تلا
 لاقفرءدلا اذه لوقت نمىذلل لاقف هسنأ ساحم فوهو ىرمالا ديرب نيل
 ند ىدذل |ٌسعل اال رك دعب ص شعل |ىأ و دل ولالاقف ةئيذأ نيوز 1

 راعشأ كلذ زف هلو ةعانقلاريثكروك ذملا ةورع ناكواعسأو رمق دقل هللاو هل“
 ل لدغ 0

 ةندكستدمسلا ١ «(ميتعهللاىذر بلاط ىأ ننىلعنينيسحلا تيةنيكسةدمسلا)# ١



 ظ تلا وى ردح اديعسانأ وه سلاح ود .«ب_تنتةرعد تس اح

 ا ا و ا ا اولا 0 دع وا ا او ذي ' ت0 0 ا ل م ع : 43 ني يا

 1ع اهلا مب ف تيأروج معها ترربك قلو ىذاقلا مك أ
 ر ءاقثا|نمسدلأ لاقف 00 هنم عه-» هءاح نم ىلا امون حج رخ

 الامن ساره سا اجو ىرهزلا تسل أجواموثع هللا ىضرر ع نياوبه سل اجو
 ,|لاقد ان اب فصتنأ سلما ف ثد_- هللاقف كسل امأانأ مةعاجّدع ى 7

 ةيادي## و

 بو هيلعهللا لص هللا لور ادصأ ب راصصأ ءاقشا هلل او لاو ىلاعت هللا ءاش 1

 0 فا ْ سارت ىأ لوةدثنأو ق رطأذانب كئاقش نمّدسَأ كد

 0 مالس هنءضماو « مارك دنج لح

 8 مالكلاءارنمثا « 0 |ءادب تم
ننلا ندم ماسلا امنا

 داب هأق م ي
 0 ؛

 ل اا رض قرا ةناكو ثدحلا ةساحرب 1 مبا

 أي .سو نيطالسل دي ءالؤد: بعل لص مالغلا اذهنامقسلاقف ىعمتلا
 عفاش !لاقو روهثلا ىذاقا اوهو ىلاعت هللاءاش ناءاملا فرح ىك 18

 تفل |نعهتمفك [ت أر امون ادفسامايتفلاةل ؟نمهقادعأ تار

 ةىرمةلا هللا دمع نءدل اخلامعن هروك ذا نايفسدج نارعوبأ ناكو

 زارع برهفدلالاعباط لا ارع نيف سوت ىلوو قارعلا نعدل اخ لع

 اوةقوكل |تاحد ناسف لاقو ةيركيلا نأ موال ماعم م

 6 روم انا مما ةفركل !لهالو هراصصال ةف.نوبأ لل اقتف هند نورعشعىل

 5 ىنريسصن* «لوأفر انوي درع نم قولأس نبال اق لاتزال

 00 ذر ثيداحأ ةثالثالاور عن متعمدا با ىللأقو هتك اذه ةقدحوأ

 5 ٠ ةنسن امش فصتئم ىف ةفوكلاءناقسدلو هودي ثدداحالا كل: طفح

 ابحر نمموبلوأ ل بقوةرخ" الاىداجنممون رخ[تدسلا مون قوتو «ةثامو
 نيد | وم لاعندقلا حر نوجكابن هدو ةكع ةئامو نمءستو ناسك ةئس

 و ونلا عفوا مست نمنيتانثلا ةسبناسثل |نوكسو ىلوالا هامل لا فو ةلههملا

 كابااو اول ادعي و ميلا مضو ةلمهملا ءاحما حقي نوت او «ةنك أسد ءاهاهدع و

 : ظ راعشالا قو ذهلوا اهاهأ نفادمددنع ةكم ىلعأر لج نون

 - ةديسلا) +



 ممل : 0

 نأالا هلاثمأو اًذهدب ربر_هوشالا وا ىدهلا لاق هنن نرش

 ضرع ال نأ لير لاك ىلع هد -هع اوتك |١ مهتداعس قف مهلتف 8

 برو هل + دى هب ىيرذ جرتو هذخأف هلا عفدو هد هع بت -ف 5 ىف هنأ

 د.عن.» رشءالونو ةةوك -اءاضق نم عنتما او دوب ملف دلي لك قباط
 را ثلا لاق ىذا هل

 مهاردال ا دصرم كرش ىسفأو «ي ةئشدرزفونأيف فسر

 رباك الا الا ءاع لامس ناكوىنئادخابسنلرعا رع كو

 نم: ةما.قلا مون ىرر .*ا1نأ.ف هسا 2 اصبسلال تلال دلاو اقفل اى

 جيًأردقلف مالسل اوةالصلا را اعكدناوكردتمل م 1 ادا ىلع هل

 ل يدل سا طب قالا ىروتلا ناقل ظ
 ناطاسلانمايراو:ةثامو نعتسو ىدحاةنسةرصملان فوتو + ةرعجهلل نيعستو |
 واواهدعن وةئاثملاءاثلا تغب ىروذلاو بقع لو ىلاعت هللا هج تالا ظ
 رخآى رونو مت ىبفرخآىرون وةانمديء نيروف ىلا ةبسقلاهذهءاروةنك 2

 ظ حدأ لزالا او ندسو ندد د١ همس قون هنأ لمقو باعلي ظ
1 

 ةئعن نامغس نءةأرماىلومىلالهلا نوع منارعى أن ةنيص نر نايفتسو أل 4 ا

 0 ملسو هيلع هللا نص ىنلا جوز ةنوممم طهررماعنءلاله ىب 0 ١
 محازمنم هلاصقلا لوم لمقو مئاه ىف ىلوف ليقف. د
 ةفوكسأ ند هلصأو ماذك نرد -همىلزوم لو 1

 هر ذةلكمىلاهونأ هل#نو ةفوك-|اءدلو ليقو ْ ا

 قا ءوتاقرطا |نات5 ىدع_دنا ِِ 0

 « (ةكملهأ نمةسءاخما ةقمطلا :

 ا ةدح ىلءاع امرؤ ادهاز :اتثاملاعامامات اك »

 ىأوردك-:1 ني دوران :د نيورعو ى.دسلا قدما أو ىرهزلا نءكورإ

 نمءالؤهربغورع نيكل اذمعو شعالاو ىرقملا دوف نأ نيم .ءاعودانأ نر

 نءاو قدس ا نيدو جأحملا نيةبءشو ىفاشل !ممالا نم ىورو اعلا نأ

 نيىدو ىنامذصاا| مامهنب قازرلا ديغو بعص هجوراككب سرا زلاو جير |
 هما

1 

' 

1 

 هزل

 / نإ
1 5 

 30 و يون ولاا د7 يا ا ا اا يل

 ا تيا يا دك عا يح 5 10001 مه 2 * و مل مام ا ا"

 اسس لروم ف 2 0 7

 75 ١ د دو 0 0 11111 ف ا ا الا ع. دم نوجا ون وياما اا + اي لو ماعلا 1 تي ل
 اذن 000 < كل 3 5



 ىروث لا نامفس

 2ووصر نس هدرا هشتفمساج

 10 يس تعوم د 0

 3 ا
 : , هو نيمو عن را ارعاشاس دأ ناكو د 5

 1 زاد ل ءنادو زمول يةناقتسوةرشم تسند س قتواريدغت
2 0 

 - هر مث نمو دولا نارعننا
 ١ 3 وغانا 0 اوقأ تيم لولا تعاقف نا

 ” هلع ىرعءلذأ ىلاذش 5 دعل ا هذ ىل-ع ىئاد دفوه

 ل.قام ىلع هرعش نمو

 0 اقليم نا تاع « ىٌدقوانمزا.صلابىدهعو
 7” ىابش ىلع ارتلا ف قشتفأ 5 ىناك ا.:كم ن“ الا ترصو

 ايي

 . نبهلل دمع نب عفار نب بنب> نب قورمسم نيد .عس نب نايغس هللا د.ءوأ ) «
 3 ةيلعت ن ترحل نب كح نيرصن نيدقنم نيهللا دمع نى نية مدوم

 3 , سطم نب ساما | نم ةخياط نأ نما انمدادع نيرون نين اكلم نا
 * ( فز كل ىروثل ناندع نيذهم نيرازنننا

لمنال مج او عواحلا نت ربغو ثيدح ا لءفاماما ناك
 هلع مرور و 

 :لعناكد_فحا 001 ل انارلاع وندّتنا ةعالاد>أوهو هتقثو

 هش .عنينا.فسلاق ميا ف رح قهتج رتف مدت ىذلا فال: الا لعهمهذم

 ئرع ناكلاسقيو ىروثلا نايغ-نم مار او لال حنا ءأالسجر تأرام

 مدعو امهنعهللا ىذر سابع نسهللادمءهدعب و سانلا سأر هنامز ف ناطخملا

 قمع نأنمثيد- #2!ىروثلا نا ا هفس عهدناكرز كانامفسهد- ءبو ىعشلا

 نيدو رح ناو ىازوالاهنمععمو امهم اق نمو شعالاو دنا

 .لاقهلامامىهذلا جورم ف ىدوع--1ارك ذو هق- .طااكلتو كلامو ىدسا

 لسهيلعل داش ىرودل !نارفسقأو ىدهملا دنع تنك ميكحنب عاقعقلا

 هرهأ بقري هس ىلع كي هءار ل مف عسب , رلاو ةفال لاب مس ملو ةّماعل املس" هسا

 ولانأن ظتو اذههوانوههانمّرفت نافسأب (هللاتو قل هنو ىدولا هلع أذ

 كيفك نأ ىتذتاخأ نأ الاك_اعان :ردق دق كءاعر دقن لوس كاندرأ

 لطاسلاو قا نمبق : قرغب رداق كلم كف م ىف 2 نانانغ سلاقاناوجب

 ندا !ذهلثعكل قتس نأ ل هاا اذهل نينضؤملارمأ ا انعسب رلا هل لاهتف

 نا



 22000 ا

 هبل هلا تاج اف هرعاهامص# ف ىنفأدق ناكو ق ةرغلا فالتا ىلع ةد ارا ل بلس

 ع ف نكعامانهثم ملص: ورود انارم.ط» نأ هلءاوراسشأ ةر وصلا كل: ى
 ىلا كلذ علطفانذالالطر نث ب ا :اهرذ نأ ىلا كلذ مزالو نذاللا

 قاما تن ر و رتثك قل هيلع عفتناو أودرصب كو ىلا هل ثدحأف ه.قدعو هس 1

 تاكو « ارثك ًالاغتش ارابدلا كلتو لصوملا.ةروك ذك اهفمناصت ف نولغتكلا

 هنس قوت سمان !لاقو ةنامسج 9 نيمسو معا : ةنس ل اوشن مدح ال موب هناقو

 نادءا|تاسنارع ع نبىفاعملا ةريقع نذدو ىلا" هللا هجو لصوملاب نمتسسو تم

 ةناع د نيعستو ع نأ لدي :رىرشعس داس سد ةيشع هدر مو

 كرا ع مظن هلو 8 ةهجل امون ل ةواهب هل ىهو قد طربي دادغم

 للاور نرام دحناو 5 ةصقتموهوايأ د لزملالعمتال

 [قتسالابجلا نضام + همست كلم كالو
 ظ . اهل
 ربط ان را« ءشلابنأ نيسحئال ْ

 رطتال امكل « شر ةداحدالف .!اسانكا

 00 اضنأ و

 كودالا ىناثذتو كف « ارفىشعأنأورغال ١+
 ثيغتس ق ةرمملا نم د_تبدجتانوثلا ى تامر 0!

 انذامما لات ونلاحر 3 رط 9 ذو هءاعىتثأو ةديرخلا ف بتاكل ادامملا - و

 نيد «#. تعدج» لو# دقة[ نبا ظؤاحما تعوم ىناعوعمل |ادعدسو :

 را ضقت دون ؛ وهو هفرعأ اصذثموذلا ق تأ رلزةي ناهدلا نب كرانمل

0 
 لطانقو ل مأ « ىندلطاملاابهبأ :

 لطاس :معناق + ىن اف لاقلا لاع 1

 لءلفاهف رعأام ل اقف د اكس 42 00 وناهدلا نبا تن ,ًارقىناع عننا

 نءناهدلا نبا لّوسا مةاورلا وأ نمرك اسسع نءاناذ ىمن ناهدلان

 ل قوق نمو اهنا نم ىنامعلا فرس اج ةءاكحملاهذ هيفا

 نى انركحزوثأوهو داو هل ناكو ياو رلاف سب رغا ذو هسفن نعني

 ميلي



 ناهدلا نبا

 ا ا د
 دل دل ارا ل

 1 اب ا ص د نإ ها
 000 6 ا تي طلال مو لا ها لا 2 م

 از 4 نيم نوعا حجت نوت ل ا

 5 20 لل ا

 : اقر تاكو ءامهرن 7 9 رد احلا اريغصل ا|شفخالا و هنانسأ ىبعهاَعُس

 اكو ىلاغت هللا هجر نمث امو نيمثعو ى دحأ دس لمقو نس د أهو هرمشع سدح

 طن [شفخالاب فو درهملان اجلس ن ىلءرهظ امل فرةصالا شفدتالا هل لاق
 الالاف نسلا نوكسو ميلا خفي ةدعسواطسوا ذهراص

 هاشم نيش فلالا دعب و محا متفو مجملا ردي قارون اس نهدعبو
 1“ مننا 11 تالا انظر يكن طعم وةروسكم

 أ ءأص نيرصن يده ني دنس نب هللا دمع ن ىلء نب كل راما نيدعسد وبأ) <

 امامك امني دج نيبال نير فظن ب لضفلا نب ماضع نيداس عنب
 انعهللاىذر ىراصنال ايءكرسال | ىنأ نبل مش نبأ ني ءاحنر نب نصح

 00 «(ىدادغبلاىودفلا ناهدلا نادفو رعملا

 لا ني دعأ بلاغ أ نمو نيصحما نهتلاذبه رساقل اى دأ نم ثي دما عجم

 رشا هدفا فمئاصتلا اول |ىف هلو هرنصع هب وددس ناكو امهريغو ءانمل !نيا

 ءركلالوصفل اهو ادا نمعب رأو ةثالثرادقمودو ةلمكتااو حاضا الإ
 دلوع قل ديارببك رقع آل ملا ناك تدرموى ملا لوصفلاو

 ضورعلا ب اتك ابن وباككلااذد ح ورم. ةرثكع م هلثهرأ ور غلاءاع#و

 7 الل قل فسبلا لارا نانكو فام قولا سورا ب راتكو ةدادع

 هاير ار هز ءاعم هيك ذتتاتكو ”وةداجم ىفىتتملا تاس لعلم ةيدنكلا

 ' اوروصقماق دوقعلاو ءاظل او داضلا فة: ةلاناتكوتاداخم عسف

 ؛ءةاذقلا نمزادغس روك ذداد# نأ نمزف ناكودادّصالا ف ةمئ غلاوءارلاو

 اك نلادعانأ نوح رب سانلا ناكو ىرجتتل اننا و تاشخلا نباو قيل اوحلا نا

 ده ٠ كرتدجغارأ تامئ ماما مهتم داحاو لكتأ مم نيروك ذاع اننا ىلد

 ظ ْ لان فورعملاىناومةمالا نيدلالاجريزولا بانج ادصاق لصوملا ىلا لقتثاو

 أو هيلانسحأو لا.قالايةاقلتف ىلاعت هللا » ءاشنا 1| فرحىف هرك ذة الا

 ةنسلا كنق :رخأ 1لوت اهدا دعس فاقد تكا تزناكو 000 ق

 :ناكو تقرغدؤ اه ددوؤهملاستن اكنا هبل ااهرمض نمزب_سفدلم !|

 .نىتكجل| تفاتذ هرادملا اهنهءاملا ضافواض [تةرغف ةبغادم»ر اد

 تندلا

. 



 000 ة-بآ

 كك ب11 ةرتغو ردا ملا باكو ةزملسملا تاكو ءاسممالا تيارشساتد 1الي 1

 قناكةنأ مهضعب كحو ةدب رض عامنا هبق بج ان نع اناكتاننلا ف لأ ْ

 ديزاأىأرت 9 هؤرطب رق ثيد 4 اءالماع !نمردضف جالا نيةيعش 38

 دي زابأ اب لاقف نسانلا تاب ايربخأ ىىراصنالا
 زاخأ تاذ انتلك وارادلاو .« انماكتامرادتجمتسسإ

 با مم ضع هل اقفراعشالات ا د شاثتل و نان ده العف ءافدب بزامأ ا ىل
 هللا ىلصىنل|ثيدحك نم عممتللءالارووظك ماا عطقن ماطس اأن ثيدحم

 لاق ادب دشأب امضغةم<ثفضغف لاقراعثالا ىلع ةوانعد تف مسوه» :

 كلذف ىءل--أ اذه ردالا هلاالىذلاهللاوانأ ىل طصالا,ي_ءأ انأ ءالؤها ,
 ةرسعءتسم ل ]ىو 5 هرددعدل رأل ف 9و9 هرم ؛ءسجه ةذسىف ةرصملان هتافو تناكو ,

 لو 5و 4 ةس ندعستو ثالث ساع لءقو هن الا براق ىت>الد وطار عرعو ند م 1 ]

 ىلاعت هللا هجر نيع سنوات لبقو نيعستو نجلا
 فور.ملا ىمملا ىردل |ءالولاب ىشاجاة دعسم ني دمه سن سل اوأ) 1

 * طسوالاش دفخألاب " ٠

 ردق لدأ نماض. ابوح ناكو تاط اونأر يك الا شغمتالاو: رصبأ اةاح دع
 تيتاك دجوا يقع[ دوسان « |ذمو هعساو مهبل امتلأ ْ

 نءودفل | ذوتأو ة.ب رعلاةعَأ نمروك ذملا طسوالا نس ةفمخالا ناكوام_هريغ

 ىلع هضرءوالاأ تيما ىلهيؤنس مضيان للقب ناكو هنمربك أناكو هيوم

 ١ نغ بلع نابسلاوأ سو هنم هلأ موبلاذناو ىمه[م ءامنأ كرد :
 لهأد يس عكءاج دق انللاقفروك ذملا دعس ىلءءاَر ةالاراقإا نيدو

 اذ_هوالق شعب شفخالا مادامامأ ءادفلا لاَقفز ةرب رعلا لهأدمسو#

 ةجرتقع ءاخا فرح ق قد داكار - صور !!قدازمذلا اره شفنا

 ىناةمرسف" باكو وخلاف طسوالا ناك ةفنصملا تكلا! نم هلؤلن
 ةناتكو ضورعلا ب اتكو ىاا ةمالا باتا مارق ةسراقملا بانكور
 لئاسملا ب اتكو تاو دالا باكو كولملا باتكور# تا فايا

-ُ 

# ١ 

 ١ج

 ان ا

 ط.والاش فعالا

 مخنبالىذلا علجالاو عاج ا ناكو كل ذريدغو ريغمأ ازناس !!تناتكو ربك 0

 1 تار ل و نا ناد تندد يع يح ام ير



 نا يا
 7 ما

1 
 ق4 ١

1/0 

 ا ا ا ا ب اع و 0 كدا نا وف ول ا ل

007 

 3 لا ا
1 

 ا ل ا
 يبي نياك لعن 0 و 8 ني

 ىراصنالادب زوبأ 0

 1 ' 14 نرعلا ىلا ابو مى ىف ىنماوأ .ةب لف ىلرعش ١١١ ذه هللا ىلا ف امانأ منو :

 , 0 انقل

 رم وهف :ريوروأال نانا جالصأا كرتي نأ هلق عن :دامكلم ا دمعه ر عمص

 .تالكإ مك ولة نهراكسا ال قل ناوعأ نم كنبعأ اًءامالْلوق
 1 ظ 6 812 لاك ع سدقت الأ 4 :,عىءاملا لزت دقو هلل مو م- ااعأ

 ةدالا دمت ىف ناكو ه -:ء هللا ىذرر ع ةفالح ن مامتضم نيتنسل هندالو تناكو +
 ش د 'و نعتثث |لمقو ىدحا ةئس هني دما قونو « الحر هنع هللا ىذر نامع

 م 00000 سلا هو عذ :رأ ل بقو ثالث
 الل ةاكوزأ هدف يكوروهددشملااهتصن 0 بدسملاو لءأ هللاو

 ا نوكسو ةلجوملاءاحلا مفي نحو 95 ىأ بيس ن٠ هللا تدس لو وءالامتكب

 أ : ةهممل اذيذئاعو 0 نوناهدعب وىازلا

 |نيكلامنيناممنلا نيديز نب سدق نيديز نب تب ان نب سوأ نيد مءسددزونأ 1
- ٠. 

 3 ١ .ديزوأوه تاقيطلا دعس نمد لاقو ججرزخملا نببءك نبا ةءاعت

 2ك سل زيبا دزمأ نيش يح ان'نءسوأ

 « (ىرمعبلاىوغال اىراصتالا باوصلايرلع أهللاو هكرات ىف

 ىأر ىزيناكو ب, رغلاو رداونل او هغالا ها ءتدلغو ند الأ ه معان مناك

 ءاجدقو ىعدالات أر لاق ىفزاملا نا ةعوأ ثّدح تب اورىهقثناكوردقلا

 0 ! واتمثز ثنا لاقو هنلاب نند ساجو هسأر ل مق ةروك ل مل اديز ىأ ةقلحملا

 امأ كب اه كل قسما ردلتم نا لاق لوق ىروتلا ناك ةيام قاسو نم

 1 ةئوأف ىراصتالا ديزوأْامأو مهعجأف ةدسعوأامأو سانلا يدنا ومالا

 و و اةاعراصتالاديز وأو انادحاو ناك ىقةثالثاك لوق.لمع2نيرمضنلا ناكو

 0 ةلدفوكلا تدتأل اهو الا فل ىن: د ديزونأ لاو ىدد زملا داع

 الامن ترب يصل دع آو لودنملا مهيطعأ تنكف هي لءاولضفرعشلا

 اترااو سوفلا نات اهتمت د قم تاغةصه بدالا ىف هلرو كد اذيزواوعسلا

 تاغلاب اتكوءاسلاناتكو رطملا ناتكو نان الا قات اتكو لمالا باتو
نتلاو عجمان اكو رداونل !تاكو

رحلات ابو تاكو نيالا باكو ةيذ
 1 اكو و

 تاءقاباتو قرغا ||!باّكو شوحولا اكو تيضقلا تاكو ةزم_لإ فة

 -تاعق و



 نت
 هةقاح قوهو ررشدع ,هتدتأ هسا لو ىننأالا 0 ةلاقو رد

 لاقئرغق سلا لف دعنا | ىفن ضف اىت*ىنءاكمل و ىلعذ 506

 كنءارنالاق ودعلاهركو قد :دصلا ب ام ىلهوهتاق ناين الا كلذ ل حامل

 كلما دعاهط + روك كادي ءستذب تناكو ىل زنم ىلا تؤرضن انءاضقلا وا

 كلا اذبع لزب لذ هجو هرب نأ دعس نأ دوعل اهالو نيحدماولا هنبال ن اوم نلا
 يل عبس نب اىحلاق د ءاملا هءلعسضو دران مو ىف هب رض تحدى ء لات

 ةايدملالهأ نانا اورم نب كلا | د_.عىلا ةنيدملا ىلاو ل عمم نبا ماشهتتنت :

 لعهضرعان أس تكف برسم نيدرعسالا ناهلسو ديلوال ةعبملا لعاوقنطأ دق
 ناكل! مدقاطف ةئيدملا ق أ هب فلو ةداج نيج دانى مناف سينا ١

 نيديعس ىلع هللا دمع نمل سوردب لا نيةورءوراس نين لس لمت ىلاولا نلت

 كةنءتررض عبابت منا كلما دمع اكمدق دق :رمأق ةلانعحاولاقو تنشملا :

 : نأ كنمل_,قدق ىلاولا نافّنهادح |انطعاذانالث الا صنع كاع ضرعت نو

 سدسملانيديعت عنان سانلا لوقب لاق مئالوال لقتالف باعك !كءلءأرقتا
 الو كل »د ىف ساحتف اولاق من اولوقي نأ اوعمطتس ,لالىاق اذا ناك لغات اناا ا
 انأفلاق كدح ه1 كسا نمكلاطاذا كم ل» ,ة,هنافامانأ ةالصلا ىلاّبرَق رق
 لقتنافاولاق ل عاش انأ امةالضا | ىلع جةالصلا ىلع حى ذأ قوق ناذالا ممنأ
 امرفأ لاةكنءكسمأ كد ب ل ناو ك سام ىلا لسرب هناذ هربغىلا كسا غن

 سا رهظلا# الصياح رخواوحر ةنرخأتمالو اريشمدسقةجانأ اقام

 رد نانا فاقع ءلاثعب ىلا اولا ىل_ضاملة همق س اص ناكىذلا هلق

 هقاوز ا اهتل نان اراب ككل 0 :هزلا
 كاوا ا بدل هارامف نعم نع 2 هنو 2

ْ 
 ا
ِ 

 كلذ تاعول ل اقفر عش نانث هملء اذا درهم رعايا ازال فو.سأ
 هوةرامف ةنيدملا قاوسأ هن فاط مئاطوس نم نهر ضف نا هلا اذننت ريع |م

 ىل_:ماهملاترظن ام هودولهذ_هنا لاق رمدعل |ةالص نم نوةرصنم است '

 لوقيدحأ هما !ءاحاذاهعرو نم ناكفوو سلا نأ ساذلا ار نمو سنة
 نأ ىنغلب ه-:ءهللا ىذر كلام لاق همادسا برع . نأ ة.هاركى دنع زق

 ىللانا هناو هريغ ف دعما ن ه ىلصءال ددسملا نماناكم «مزل ناك بدلا نب دمع
 ل لح فدان 3

 00 ا



 املس و هيلعمللا ىل-ه هللا لوسرا ذه ىأ رول هيأدصال هقق> قاض لاقو

 ءاوزأ لعل مجدو مهنمععسو يدا ىرتيا سل نيا قلد ظذنأكو
 وذرةرنره أ نعد: :كاهت ءاوررتك أو رونءدخأ و مسو هيلع هللا ىلصىنلا

 فاكر دأن معتذأن ءلو هلع و ىرهزلا ل سو هتثبا جوز ناكو هنع هللا
 ءاتاوام لاتهنأ هنعو. ةحنبعب رأ تعج لاق هنأ هنعىورو بدسملا نيديعم
 ” اد املاك لج رافد ىلا ترظن اموذنس نعسين ذنم ل والا ةزيكسلا
 |.س ني انما هوضو علا لسمنا لبق ولالا فصلا ىلع هتظف ال ةزس

 هصعمل ثءارسغن تناهأالو هللا ةعاط ل ثعامسفن دامعلا تزعأ املوق» نآكو

 ١ مخي ىالوارمف ىل ةجاحاللاةفاهذ أل افلأ نيئالثو فينىلا عدو هللا

 ا م1 نيديعسسلاجأ تنك ةءادووبأ لاقو مون و ىنب سف هللا قلأ ىت-

 الهلا ااييتلفت نان لهأتن وون تلق تنك ن أ لاو هتئجا ل فامانأ ىفدقغف

 اقف امرين را تدسس أ له لاف وقأ نأ تدرأ لاقاهاندبسشفانترمخأ

 هن تاعفانأ نا لاقف ةثالثوأ نيمهردالا كلمأامو ىجوترب نمو هلل اك جرب

 اي هيلع هللا ىلسص ىلا ىلع ىلسصو ىلاعت هللا دج مث تاق
 لات رعف حزيؤلانم منصأ امىردأ امو تمقف للاقةثالث ىلع لاقوأ نيمهرد

 تمّدقف اهئاص تنكو برغملاتي ءاصو نيد ةسأوذخآ نمرك#ت (ةل ل

 5 ةو دعس لاق | ده ن“ «تاقف عرقب ب املاداذاواتي زوازبخ ناكورطفال ىاشع

 | ]ادني ني هبرأ نمر هناف بدسملا نيد ء«سال ادعس هج | نآس الك ىق

 ول

 لاغذ
 ةهلاديدقهنأ تانظف سيلا نيدمعس اذاوتح د تيتو دعملاو هدب

 ' .اناهتافق وت نأ قحأ ِتنأ اللاق كن“ انىلا تلسرأالهد هاا
 ذا كتارا ذهو كدحو ةلدلا تيتنأ ته ف تس زتدقايز ءالدر كّسأر
 انملانمةأر 1[تطق_فناما در و تانلاىقاهعقد مهل اوطىقهفلخ ةكات ىه

 ار قاسم نارجلا تي دانف عطسأ | ىلا ت دعس مثب الا نمتقثوتساو ْ

 ىعامو تلقح لعام ءاحدقو هتثبا مومل !سدسملا نيدمعس ىنجوز تلقف كن أشام

 بم نأ مارسكاودبو نمىهسو تاتو تهدف ىمأ خان واهلا اولزنرادلا ف
 رانلال جأن وم اذافاهب تاح دمتانالث تحف مانأ ةثالث اهداصأ نأ لبق

 مهفرعأو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس مهلعأو ىلاعت هللا ب امل مهظفحأو

515- 



 (؟5)

 رازبهرنقو اه رهاظى نفدو طساو ةردبهلل نيعشتو عدا نانو 3 ٍ

 قواعد .جاحم اتاممتدطعملا ارقتفموهوالادحأ ض رالاةجو ىلءامورتبج 8
 ه كاعت ' ىلاعت هللاهطاس لو نيام .هدعن تامل: لمقو ةئسأ |ن لواط ذر

 ءانطالا جاما ىعدةبساف كم ةنيطيلابهلئقانلو تافئسدس] لتقر 1

 ال هلا ران لماق مدوثم لس ناك هناف هلءد هلة ناك نعودفنعمف ١
 تهذت ل هلءف هلق تك نمو سف *لل عدت م دلاو هاتفا !

 لايدقهن "م ةمامم ف ناورم نيل ادع روب ومرت كلل فوت :

 هدو نه كالع لاقف هلأ سب نمريمج نيدمعسب ىل اهجوف تازه عبإ رأب ازا

 دالوأ مهو ماش ثهوردد رب و نإهلسو دداولا ىلو هناف لافاك ناكفةعب 07 :

 لاو ريم نب د دعس ل مق د 9 جات اناىرصيلان دلل لاو بب هءاصا كلا!دب

 ه3 ازك رثغانونملاو قرا نما .نمنأو قلو فيت قساف لح تن مه

 مع ناك دولا هي رمد اس1 ب ءاخمانالاقب و رانل اقلخو رع هللا جنم 58

 1 .عساكأر ردة كتارا قدك ذا لِيقو رسج نيد.عشأو ىلاملوةيوق م

 اروعذم طق هم قالو ف هاردمإ هللوق و هيوث عما دعا لبشار أرغجج ن /

 هل لءقف هب هيوم دعد مانملا جات اىءرهنالاقيوريبج نيدرعس أو ىلام لون /

 ندعم ريد نيد .«س يلد و هلدق 4:13 لءتق لكب ينانق لا-ةؤ كد هللا لع 5

 ناكر شى لع أتلف اتاك ىكز داش |قدساوأ مشل ىف:

 0 اداهشلاب اك نورك ذارابدتسا جرط يل ايوب 4

 نار نب لد اع نيورعريهدفأ ستزيد دلل ا

 ٠ (ةنيدملابةعبسلا ءاهقفن ادحاآ للا ةلامورذع نا 1

 ناك ءالا فرح ىف ةجراخو با فوحفك وأ معين شاك ا

 دهزلاوهقفلاو ثيدحل !نيب عج لالا زارطل نم نيعب اتاادسسروك ملا

 أامهنع هللا ىذرةريره انأو فرهزلا صاقو نأ يدم يسع تاب !

 يع هس ءلاذ تن اهل عسم نع هلأ لا جرلاامينع هللا ىذررع نيمللا دع ظ

 ءايعل يأ نأ كريحأ ملأ ل اقف هربت أو كلذ ل عفف ىنربخأ ىلا عرج امو

 : ديعس احا لدق لنج نيدجأ لاقو هذدس نوعل : رأو عش هلوهنعهللا ىذرا

+ 

 ل الا اندر ر يح سي ا 0 نعل ل

 م سدو ساو ولع نا مع سال م - ا 0 1100 ا ا

 و ا



 ناك لف نفنل امأ ن انا رع ل ١ دي و
 9 5 : خر غش ءظو :ةرضتم ملا (ةأورو لا ىقؤفنل |موناهظع

 .زحزأ نك ل وال لافدنغساب كلب و احم الاق ةفارقلا مون اهعم ثعبتءاشلا

 ..ةنلزتخا لاق كلتقأ دلت5 ىأدم أب راه ءا لاق ةنمنا له دأوراثأ نع
 أديت اثرت الا فاول ثلا تلال لعق ىناققمال هتلاوف جاحا
 00 كل ةءاربالف تنأامأو هللا نذو معا ناك دن الاق كذء

 . همأاملاقو هدرف كلذ جا احمارمخأف كدق ب رخال ذهول وأ ةناو» ءّذا

 فواتق لاو عسب معن ماكل سول ىلع كلت ءارعنم تدمع
 راق نمانأ مواغ.تح ض :رالاو تاوىهلارطفق ىذلل ىفحو ته>و 3
 قول هونك لاق هللا هحو م ؛ةاواوت انؤم اف دمع س لاقهلنقل اريغأ هءاوهجو لاق
 وكذا أحكالاةىرعأ رأت 9 رخاهنمو عديعت اههفو م انقلةخاهثم دعس لاق
 دبا أو ا ه رش الود هللاالا لاال نأ دهشأ ىناامأ دعس اق
 11 دعس أع دمةمانقلا موا ىناقلت د ىنماقدغ هلوسرو

 1 نيعسل ” نيه ن است فالق ناكوذ ىدخ هلق - أ ىلع

 ,ءةللا ةطاسالو ةروك ذملادنسلا نمناض هررهش قود اح |تامو
 0 0 لفي دسسنا + تام نأ ىلادح | لَدَو ىلع هداغن

 ١ 2 2 هللاددءعنيئىرسقلادلاخ ىنع ىلاعت هللا ىلاهلك أما رملا هللادلاب
 3 | ولا رداز ةفركل اكدت أ ءلارشع ان 43: .احما
 : 1 ةفوكلا لهأ ضف ءاضقل !كتءلوامأ لاق ىلا : لاقفاماما

 ا ارعأ عطقبال نأ هترحأو ىرع الا ىسومىلأ نيةدربانأتدضتةناف ىنرعالا ظ

 119 ل لاق نرسلا نمو ر ماكو ىراسم»ق كتلعجامأ لا يالا كنود
 نءاكلأسأزغ كتبأرام لأى ةجاحمالهأ اهتزفتمهرد فل ةثامكتيطعأ

 شالا نال قتءىف تناك ةعن لاق ىلع كح رخأا نق لاقي لاقاسبلم“
 1 ]بق نم كلقنع ىف الملا دمع نم: هؤااربمأ ةعيب تناك اسفأ لاقث جا ان! ىضغف

 / | الن ناش كاذو مفعم رصف 42:8 ترعق [ىمرحاب كلالهلاو

4 
 2غ



0 
 ةىاع نم ماقاف نآرقل ١ ىلع كأن اضمر دعس ل لاس (نناندلال

 نبل .عم»|لاقو مأر 21تيمااى ةعكرف نآرقلا نأرةددعدلاقو هج

 هللاديعةءار ةرةلءل أ رق.ف ناضمر روش ىف ان مود ريمج نيدم«_: ناك كاد.

 دفا مادا اذه وريغةءارق ارق. هلمأآو تد اثني ديزةءا ارقب هل ءاودوعسم ن ْ

 كلذ نمىلابحأ قش طقس ن'ال لاو بضغفن رتل اريسسفت هل بنك (َ ظ

 ءاطع عاب و بسم نيد .عس قالطلاب نيعباتلالعأ ن مناك ف.صخ لاق

 هلك الذل مهعجأ ورعمج ندها جا اووأربسغتل او 000 لالحاو 1

 بنتك دوعسم نةمتع هللا د.علادتاكرهأ لو ىف دمعس ناكوريبجتن ديلا 1
 ناهمصأ رات ىاهمصالا مب مل وأد أ. رعشالا نوع نددرتلا

 ناليتس يرق نكسو قارحلا ىلا هل ترا مةدمماقأو نايبسمأ لن لاف 2
 الق ثد دما. نعدن ولسا نارمصاب ناكريمح نيدبعسنأ بددح نيد تاكو ل

 ندمان اههضاب تنكدبعابأ اب هل ليقف ث يح ةفوكسلا عر ايننقكأ د5

 عهربمج نيد مءس ناكو فرع: ث ثدح لزيرشت !لاقف ند ةفركلانتنأو

 املف ناورم نيكل ادم .ع ىلع جرخاملسدق نب ثعشالا نيد نينجزل ام

 اهملاو ناكو ةكم قلق بره م ام اريد نم هباعجأ مزوئاو نرلاد سيعلن

 قع مل فيسوب نوي اناا تعب وهذ #أف ىرعستلا هللا دمع نيد ان

 لب لاق هس يدع شل اكل امبالا لاق ىصبلا او نيلي عساك

 تقييويتلتا تعثلاتقت ىم“انلعأ بأ تن اكل لاقرب بك نب قش ْ

 كلذ نأ تاعو لاق ىظات اراناندلاءكنلدءال لاق كريغهلعب تغلا لاقت 1
 اف لاقىدملاماماو ةجرلا ىن لاقد ف كاوق اخ لاقاسملا كتذتال لذ 35

 تفرعامف نءتفرعواهتلخدوللاقرانلا قوهوأة# را

 كيل لا عأ يأت لاق ليكوب ملعت سا لاق ءافلخلا ىف كلوق اسف لااقاولف
 0 هز مل“ ,ىذلادضغا ةزملاىئاغل ذر م مأف لاقى ا

 ملكلاناخ لاق كب ذك أ نا كمحأ مل نالأق ىنةداصن :نأ سحأ لاقو هأ
 انخلاقرانلا هلك أتنيطلاو نيطنم ىتاخت قول ذم كوخ فنكو لان
 ةعمف توقالاو دج ريزل ولو ءالانجاحت ارمأ مث ولقلاوت 9ك

 الاو ححاصف همام .ةلاو عزف هر ىقتتلا ذه تعج تنكن ادل» هدد

07 
5 
0 

/ 
1 
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 1 مة
 ظ 14 00 ؛رآ ةملق ىف ىوتس ىت-لج رلا ىوتس اللوقب ناكو ةهدحتاتعلا

 ' 0لتر اوزعلاو ءاطعلاو عئملا
 8 ة:سنعن رأذ:هنامعونأ لاو مأشا انهالملا نهللا دعوت أو دا د غرب دمنجلاو

 |[ 1 رمت ااقو هَتطْطشف ل اح ىلا ىناقئالو هته كف 'ئىشىف ىل ات هللا ىماقأ م
 ظ 'ةدروتف نان عوبأ لدي نأ ىلا ثي دهملاو كدتلاو سعال ارخؤن اك ناسف ءحبأ
 ع او 1 تدم ما 2اس وانما 1 دا لا نم

 "كزنعى رأ كللع ىف |نافعاأان تلق وارتعةعاو واح نام عى ن هتؤداص

 ١ عتتمأف ب ويلا ىلع تود ار اوناكو ىراابانأو تءرعرتانا مي رما اقف

 اانأو ىرارقو ىرنببهذا.- كتدمحأ دق ناممعانأ ا تاافذ ةأرعا ىتتءاح
 أنق انخمانالف مت :تااتدلاوكلأ تاقف ىيةرتَت نأ بولقلا بلقع كلأسأ

 29-5 احزعءاروءاوتدجو تاخد ملف اهب تِحوزَُف ناحأف هتلسارف | ذكمضوم

 ع ]د ىلع ىتومول» : ىدب ىل-ه أ ناكو ىلترذقام ىلعدهماكل هلا !تاقفقاخل

 روض تك رتفاه د_ذءنمبرخأ ىنعدتال تراض نأ ى ا امارك اوارباهديزاف
 ١ يليق را نع زاهد ناب قاعاقلاظفحو اهاض رئار اما 2

 كلذ نمش اس ىدنأالو رن اىلع ضداقىناكق اق أ نطعب اهتم تنكو تنس

 4 -نماسماق ناك اماوملع ىلظف- نم جرأ ىد:ءئئاف تتامنأولا

 اكعد هظعو قدشن» ناكو ني:ثامو نيعستو نام ةنس ن ام عوأ فوتو 3

 4 ضد رم تفنطلاو ىؤ ذو بندط #َ ىت:لانسانل ارمأب قئرتغو

 2 اومءالولاب ىدسالا ماشه نيريج نيد معبد وأ لءةو هللاد .ءوبأ])* رادج نس ل يع س

 2 (نيعياتلا مالعأدحأ قوك عزت نسدسأ نينه هناطا ثرحانيةملاو

 !هلاق مثء هللا ىذررع نيهللا دعو سابع هللا دمع نع ءرملاذحخأ دوسأ أكو

 "نا كللعمتاةمننم ملا لاعؤانهه تن او تدخ أ لاقنتتنج ام نام

 ْ نأ عيطتساالناكو عت أطتأ ناو ءكاذف تدصأ ناد هائانأو نَّدَح

 ” نغو بضغف كلذ هغارف بتكس ادعنباىعامفايتفلا ىف سايع نما عم بتنك
 .اقككلو : ريف اهتمي هنواضرءانمإ هارت اذ |اشكال سانا

 ٠ .ءالعلا ني ورعوأو ورعني لاه ااضرعةءارقلاد.عسس نعىورو هنع هتناور
 لاق



2000 

 انانع تقامالثاجا هه لاةييشرام ير لنهر ١ ا

 0 د د
 اتناهتساا

 ةقةيالئا عر لأ نود # ىدبح ةماش تاع نأ لق. 1

 همف ما مب زوربذ صف 4 اننهتاق ىتلاةماشلا اغا

 اضتأهلو

 رهشلا نهرسح هذ ىذا اشلا ءامىلعّدم ' ٠

 رسألا قوم هيف تنكو « قول-ىلاىلاق» راطرا# ا

 اضرأهرغشنمو

 أهرتعس قط سلراندقوت ع هدعن ىأق فش نموه ت 2

 اهو قوعأ سعشل اداء الولو ي هحار رثك | كنة ىداع لاقف ١

 نيرمشعل او سماخلانينثال امون وتو بسلا ةدوج عم علم ىتعم لك 4و
 1 ةرقع نؤدود دغر امسْوو نيّسو ناس ةنسسرفد نهرثشت سها لمقو' !ٍ

 علا ءاافلارسكو ةلهدهملاءاسملا ف ؛ىريظحلاو « ىلاعث هللاهجرنرختآن ١

 داد- غلق وف عضوم ىلا ةسنل ام هءاراه دعنا واتس نهةانثملا» انانركسي ظ

 اضرأ هنلاةر وسم ةراتحلا ب راشلاوءاشعلا نوريثك هيلا تسي راما هل لاقنب

 نوكيىتمناممعانأ اب لاقف لجر هسا ىف ماقو ةوعدلا ىارقسم ناك هيا لاقي

 عضوف لاقةمح قاقداض ناكهفال> نمالح | ذا لاق الوم س>ىاقد اص لح رلا ٍْ

 نهنءهؤرطلخ ألو هنح عدا فءك لاقو حادو ههحو ىلع تارت" ال_حرلا

 هنح ققداصلوقب ناسعوأ لهحو سال ال_هأو ناضعوأ ىف هفالخ

 ىاسش تقوى :د مناع أىلافاتعأ ثنكو رعوأ لاق هدقحىف رصقم

 تنك هنع تءطقنافنأ. فلا هيل غتشا ١ امئثا هدمت اغتش ام دنءتيظحو ٠

 اكسس ن» اموت ىلع جرف ىف اربال يح تيت اقب رطقوادسعب .نءهتيأراذا ظ
 انأ اب لاق كل ذىأراككش ءهدانأو هم !|!تءذقَتَو اصيخ هس عرج لف ةف ةفطعف

 كا ةةرفناتدعلا لوط لورق. ناكواموصعمال السيال نمةدوعنقئئالور#ت

 ومر

 'ء اطءاولاناوعوتأ + (ىزيجلا ظءاولاروصْنم نيد رعس نب مله عما نم دعس نامءوأ (ٍ

 ندي اج ني مسرع اد وع نير - 0 ولا ف | 0 ا اا اا

1 



 يلادو

 ا

 اة 0

 هيما 3 1 ل نس ع ا 2 1 0
 لا ا يلا ا 0 ن0 م

2 

 قارولاى :راظلا 3

 لالدب فورعملا ظ

 هَ ذم ملا قمشر نب نس | ىلع أ لوقنمبرق: ىنءملا ١و

 مار و 1 ل يح ا

 31 0 : 0( 2.2 ا

 0 دارا 0 ويرللا كل وح ْ |ىقيصنمثك أدلو نمهنأ معرب

 أ ار ]اص نمانثل !ءانلا نوكسو ةلددمل' داصلا يفي صو 5 أقع
 7 .ةانثملاءالا نوكسو واولا م محدو ةلمهملا احن أمه 5 :ةربوح او + ءاناهدع او

 1 "رف دع يا لعن ملقأ ن 5 هديل 110001 واسم

 : زاوهالا نم

 7 يررتلاىراصنالاو باقل نب . ىلع ني مماقتل نب ىلع نيدعس يل اءئلاوأ)

 ظ بكل !لالدب فورعملا ىراظحا قارولا

 00 1 ءابقرصقاب عيماس فاأودد م مظن هلو ةفر «مدردل تناك

 | ةصد ىلع هليذ ىذل ارمدعلا ارم فاطلا نذر رمدعل اًذعأريصعو رهدلا

 مهم دقت نمو هرصع لهأ نمةريثك ةعاج هيف عج ىزونابلا نسحلا ىنال

 3 ”ملاراعلا.رك ذ ددوو هرعش نماسشو هلاو> أن مافرطدح او لكلدروأو

 ”لعاعلطمناكو اريثك ايثءربغل هنع ىورو عطاقمةّدع هلدشنأو ةديرخنا ىف
 يوروبا ةرثكى عل دي حملا ل !ءاعم باك هلو مهاوحأو سانلار اعشأ
 ظ كلوقروك لملا ىلا »ملا نأ

 مادعههىقو ةروعول هقنع ىف ردءمو

 مالظد_ةلاس مص ى « ةغت ىتح ىلا نالام

 ماهللاهقطعبو هبك < ارتدت عمحت رهملاك

 5ظ55 7

ً 2 

 ْ 1 : ١ تالطظلا ف ضوحخأ ىنوءدب # دعلا هد قداح اءامتاق

 . اماهجلا ةاقدارطةس . .ىدمع نوللارع»أو
 . امادللا فرعحالرهلاك +  امرذراذغلا لمح قاض

 اماقسلا ىهيبج نجي زي انمياذدعلانأ نظف

 اماشتح اودنمّد.- اك يع ىرذا :سأرلا:شكتف

 . املي ارغلا ىلق ىف ثدنأ « ناين هنأ“ يرد“ أمو



 2030 تا ويب تا د
 9 ِ ناباس 008 م6

 دلل

 كذا 1
 ةلامدو نيعرأو عبس ةنسفوت هنأ"

 ميك نمدرعسش كفام كر 4 وطرطلوط' ا
 ماطلا لوب تكئان نرئأو نت هام املا لظنملا ار اويضلا لكشف
 م رحنءعىذالاعفدي الو ىر #* ةءالو فتش نوو تءاوجل ١

 لعروك للاسراوفلا انأت اسالات غل الف

 مر مو ايدي 1 8م ىر لوقعلاب رسل علو." 4

 مَع ىلع تدك ارب .< ىلع تبذك د قلو

 نسحلا كدلو ىلع ممتن ءاووفنايفس أر ادعت دنمنراوقتفتك د نوقف

 دب أ ىلا ىطءنوأ ىخ ن متجر تناك نا هللابفاحو ءاكملاب شو أو قش وم

 مقصنو فعن ىرسالا ىلعانودغ « انماط ئراسالالتق او

 51 تلانشيلكلا ىنءعوبقالا اذه هلع دق صرب صح سالم

 ناكو ىلاعت هللا هجر شب رقرباة«ىفنرغل |بناجما ىف دغلا نم ن فدو دا دعم

 مي-ظعتلاب هسبلا اراشمتت « ذك ناو و ْ

 ىرعبلاةرب وحلا بياتخمبف لهتوب
 ميعصلا ىف براعالان "نص + بصح تقسو :

 لهأت انذلأ ما نزل اىدعانصلا فراِم ىلم نب هلئإرصن : مشلا لاق 5

 نين ءؤملارمأ اب هل تاقتف هنع هللا ىضربل أطل نب . ىلع مانملا ف ترأر ةنسسلا ١

 اهمعم| اقفال تافف ذه يف فصلا نبا ناي | تعع» ع ِ

 ابؤرلا هلت رك ذفىلا جرش صس ص.عرادىلاترداسبق تقلد تاما

 قدشنأ ثذه ىلا ابل آو

 حضني هيف ىذلارءانأ لكحو. « انني تواغتلا اذه سف
 لاقفديد.رعأو :عزم كرس ىفامو سانل !ىأر هنال صرب صءح هل ل .ةاسمغاو

 طالتخاو :ةسكأ ضل رح نبات :!|عقو ىرعلا لوقو مالتخالاو 1

 ةرامدجتو نيغسو مب رأ ةندس نابع سداس كاعد رآلا هل د هنافو تناكو ١

 ناكوهدلوم طفصال ناك هنال هذ ةراعابندلا قشعأانأ لوق 1 رنتك
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 ا 2 روهملارعاشأ اصيب صخب فورءملا نيدلا ب داهش

 ١ ”زول امس ركسل ا دمع نيد م ىذاقل | ىلع ىرلان هتف“ بهذملا ىناثارنقف ناك

 عمد .ةداحأو رعشل |مظنو بدالا هءاعب ءهنأالافالما لع ا ماكتو

 ف اك قىناعمدلا دب سوأ ظفاحلاهر 5 د ةخاب ةدصق لث اسر هلو هظفل لا >

 انخأو هلئاسزو هناوده !ءأرقو هتاعوههم نمشي ثّدحو هلعىتثأو ليذلا
 8 التحت او فرعلار اعشأت سانل رمد أ ن*ناكوارشك الضفو اد :ءرانلا

 5 .: !مللكسلاءالا اد تطاخمال ناكو ملئاعن و هيت همق نأكه لاق ,ومهتاغل

 راض لع تأ 4 اهغامم صالة سالابملا هجوتف ةلملاةنيدعللا اوح هل تناكو

 هايل قا ورملا ءاكشف هاب سا شو هيلعج رعب لفاهملا همالغرب ف ةقالا

 ٍنابلا نا لغ نضع هغمربسف ىناواحلاركسعا| أ ني لهلهمنيدلا ءايضد موت
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 . بقاملاىم“ علا لا يدم دو ندجل سرا اوفااوأ
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 00000 ويلماس ف كف ناتزابلغناج ركسملا ىنأ ل [نءىرمدنب
 هد ' | ةوربا ذبع أ ىا ركضف بارع نركب ةقلوولد
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 ناو فروه ملا لوتصالا ف تنحل ت اذان زوجا شك ن ولان دان 3
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 ةدادصو »0011000 :
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 : ةلودلا فن قود.ضق نم 1

 هئاؤد نوظاعو ءامذلا نم 5 هنشارت خوبصات نان م-متكرت

 هيلاطف.سأ|تانذو نراهو + هقحالحرلاباهشودتاق

 ةيلاغقرتلا ليها و ع ةتفاط يا
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 نيحانرلارهزنممضتأو ىببأ + مهي بادالا ردهز ةدشقوا

 ناربل !ىثموبب ىشك حارلاو + اوفرضنا اووا ارلا ىثمحارلا ىلا اوخن
 هلو بستلا قهرغشزر غ3
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 مالسلاو ةيقلاب لذ وق ىدفثن هلدوحأ نم ىتلونس يا 1

 ماسحلا َّدْح ىف تونملا نونك هءتلقم ىف نم اك ىدحو ع

 موهدملاو بودحملاو تاغلان اك هلو دج هلكزع-ث تاون روك لا كرمت
 هجردادغبب رام 'ونيتسو في ةنس ناو تاكو + ةردلا باكو بورش 1



 ا و ولا

 5 ا 3 5-65

 1 كل ل 2

 وجيل م يدع “ىلع اا 7

 م نا ب
 نسل تكن هعمل نا ني سل نو بلا ”اوسملا

 00 اما 1 ا رد ا ا ا ل ل ا عا شرما دوا

 9 ا ءارو ىزينوشلاةريقمداد فيي راتف بيطخلا لاقوة زينو كامن د ا كهف

 ملا ةريقملاو نيغصلا ىزينوشلا رباقع فرعت ايهدقت س رقربا#قملوقد مل سصسعل

 م ادحاو لكيل لاقي نب وجخااناكو ريبكلا كرم :وشلاهريسقع فرعت هثوتلاءارو نهد هلدب

 نءددمل

 5 وح

 انسامدعب وقرتسشا مالا مدكو ةمملا نيغلا م متفو ياا مضي ساغملاو « وش قوشلا

 لاش ءامارثكى رس ناكو هل هم ردي ع هداّوو

 ا ؟ كينمعاضءالا ىرأ ىلاخ 38 ىتذلا ت تاتا توكشئاماذا تدق فلك |

 نم ثز رد ياكل كاعد ور وبلا قرع بلغت يش جرد
 1 1 51 كارا ىرسسا ىءلخ ل اتق ةهليذ, تذخأت لوز هللا
 تت باداعب رالا مون ليقو نيبجو ىدجاةئسهناؤو تناكو « هنمعن*

 اا ينو عطس كفو نسخو تسةاسر مغ [دوب ,ناضمررهش

 3 * ضعي تءعمو ىعشاهلا ىلع نب ىسع رهن هبرقل ايةثر ,دلانهقورعملا ىف ير

 ديسنو نيتربسفلا نتاهى دا ىفامهتمد- او رادو ىزينوشأ |ام-هنم

 1 ' | ل وطاب نسل فور ماتو« او علاةلا تي
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 ايداننملا بمقام حربهذتو # !ثحمادا قصاب : ىتح بحالف م هأ داكالا ٠

 ءانرلا ىرمدأ

 كااالبم

 ل ءانرلاىدنكججلا ىرم.ل|نيدجأ نيىرمسلا نحن اوبأ
 ١ روهشاار ءاشلا

 و ررالا ملوي كلذ مموهو لوا ابناكدقزّرطبو وفريهامسس ناك

 نادجن.ةلودلا فسد صقو هعذرو٠و هرعشد ا ىتح لرب لو رشا ءظنب و

 ١خدمودادغ, ىلا هنافود عب لقتن ا مثةدمهدنع ماقأو +_حدمو با

 قأودعركأ سو د“ :دب ناكو جارو هرعش قفنو اهب اسؤر نم ةعاجو ىاهملا

 ةادابعم ف دروهنملا نيرعاشلا نيءاصوملا نميدلا#لا مئه ىتب ادعس نامع

 ,جتفلاأ ناويد جمب ى رامكوللا ناو راغرعشو هرعُسَدَق ةريءامنب يعاب

 قىريلاودالبلا كاتب بدالا ناكر كاذذ اوهو روهارعاشا !مجاشك
 ار ابيحأ ءرغشمدمتك اهنغ ومدن اكشف رم هملاق لعوا بهذ هق رط

 8 ووهرعش ىلغو هدوسقفنب وهيب امم ديزنل نييدلانحارعش

 اتعووةوجاءدهنذ امرتةرس ىف هلوق قاد همرهظ وامهت مضغ واميملع



 5200 نا
 هجن رفق هنوسل 5 ىرمسل ا لاق مية ملا امنه مال 10--0-

 ناك دلا نمت مقفهع ل 1 ايذلا ءلاهللاضغب لاقو فو ما

 تءاص ىرس لاق فورم تاكرب نمهنفاانأام لكوايندلا ن ىلا ضغبأ نيم سلا
 ءلولملا سلا ت13 ىرسا ِتيدونف نارغاف لحر تذلمو ةليلىدرو

 نايم«. ءتدادنم الات ادبآ ل ار تنبه كلن ىلكت معضل
 فوصتملا ىرس لاق توم اة لع قو هلسغىفال ||ء دلع ذهىؤو رامةذس نرعستو

 لع ىف نطابب ماك-ةدالو هغرور ون هتفر «هرون طا الئذلاوهو ناعم ةثالثل ما ]
 ىلاعت هللا مراد ك:ه ىلع تاماركلا هاوّئالو ناكل ارهاظ هلءهضق
 موق لاقو ةقفاوملا ىه موق لاق تاقفةمغلا ن ءاموىرسلا اعيش لا

 مثدتةلفاهد و هعارذة دا ىرسلاذ افا ذكو اذكموقلاقو رانمالا ىف

 تةدصاه ترم نموظعلا اذه ىلع تسي ةداجل اذه نا تاقول هنزعو لاف
 هز هدة م ألو قنمراقفتسالا ف انأو ةنس نيثالث ل: لاق هنأ حو« 41

 تاقؤكتون احا لاقو داو ىنادقت_ساف د رحدادغب مقولاق كلذ فيك
 سانا | نمارس ىمغنل ت درأ ثد 9 تاقام ىلعتقولا كلذ نه مدانانأف هاد ظ

 ىس وهو ىطةسل'ىرم. ىلاخ ىلءاموو تاحخدلاق ددنملا 0 :
 ةراحةل_ءاهذهتدأاب تلاقف ةدصلاةحرا 1| ىتءاسلاعف تا اتا
 دكار ر,ةيراج تدأرف تفف ىانيعىتلجهنامث ١ :ىم قاما 2 اذ
 قدربملاءاا برش النا تلاقتنأ نا تاقف ءاسعملا نمتازن دة هللا ىفا

 فزخملاتءأر 1 .:4 لاق ضرالا هبت رضفرو اا نازيكيل ]

 اههف سدلةاك أ لك آن اتهائر لاقن ارتل ا هيلعافع ىتهعفرنإ رو 4 ظ

 ةقرشلا ١ , ىلغ قدف ىناسرحلا حانة دن أ لف ةنمابمق قول الو عي
 نال تاقف قب 5 د مك دام ىرساب ىل لاقف هَ هلاتح رد
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 تلطقتنكىرسلاق+ ىاكرأو عت أذ ىذم م تاقرطل اق سانلاهال 3

 ىمزو ىذرم ماز ةايلام ,4 | ضعي ىف تررخ هر رفظأ لذ: -.نيثالث لق راه ظ

 جر غوكسلا 'ذه اولا ةف عضوملا كلذ 0 و
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 ا مخ اًرول خذ دنع تدهصأ + هتطاعم تنالوًارهدلا ف ضن اول
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 ا1 7 يابةملئاصالابارظ»قرولانم « ةنيقروناسرادىفانل تنغو
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 ٠ لاقل ماك !!ىثدربلاسسابعلا أرك ةبدحالا إبلا را زيا
 ةمراىكذل وو 0 دقيت | ةدصم يد اصأ شاع نس و ءوألاق

  3ليالملا يح يتش وأدجولا نم » ةحاردبقعب عمدلار ادت لعل

 هتك هععال بق 3و ةرام] ' تاكو راسأ لووتضمافلا ب وبقت توا

 ةنضموتامإ و اايستك الناندنا نع درؤ#“ رسعأ هللاووب عش لبقو

 تأ اريح قلو دىدذود كلذ ناكو ريصلا,هاكيلا تعفدوا ف تداعب

 دشن هل بدت ىلع نق اووهو ناكل ال ءارعأ/

 لزانملا ف 0 ةيرزررسم * ل>اوراارو دصنفاحوع ىملت

 ليالملا ىَت ىو وأد حولا نم »* ةحار بعد : عمدأا راد لعل

 دع اه كبف بئاصم كلذ ببي نر اصايقم ور ارز للف ةونع تلا

 ةفوكلاب هتافو تناكو هربدن أن اك امير ارعالا هللإ لتاق تاقف حار كلذأ

 نرعسثو نام هرعوامو سعة :اه :دشرا ادعم : ةبامو نيبستو ثالث ة: ساق

 نمةرخ” الا ىداج نم نولمت ثالثا تسلل لدشرلا انو تناكو « همس

  ْ1ةلهسمملا نيعلا تغب شايع و«ىلاعت هللاامهج .ريسوط ةنيرد#ةروك مان
 قوكلاو ىيدسالاو 5 هميم نبش فاالادعب و اهتدت نمةانبملاءامل اديدشنو

 | هع رخام أن ب لهاك ين ىلو موه ةوامييلع مالكبلاو كقتدق

 رص) : نأ ةلودلا ءاهجربزو ةلودل ا ءاهب بقلم ارشد ايم

 ىليدلا هيو نبا ةلودلا دضعنبا : 0

 هيانناكو ةياردلاو ةيانكلا هيف تءجءاسؤرلا لئاماو ءارزول رباك أن 30
 القاب حاد دقعو ةمتملا هراك ىف ىلاعئلاروصنموأ ءرك خءارعشلا
 ه]وقب ءامغممأ 9 رفل اوه هدد نمةلج نذ مه ريغ همقرك ذب

 روجر شر رق لاقت ىاطمريمخأت ىلع نامزلا تمل م

 روباساشولل,تأطعالاقذ «  لماىنغلاتافامتدشوا تاق |
 رودءمفا اريالا قكناففرسنأ 5 اططش ل دو صن ىأ ر يزول امذل- ْ

 روكشمءادعالا نم قس عصخلاو مب يهزم معنلا اذه تايقتدقو :
 || ماج نمةدمصقه.ف نور دجأ نبا

 - رواسةلودلاءاهب

 ت1 و 8 ا 00 "0 روج” اييق زيا نبأ 1 يسال ل
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 شايع نيركوأ

 وعلا لاقو تءالواسم مومأ |تلك أ ال هللاو دب بهذ لاقوراشن تضف ا

 : : ةاتدع نادال « ىذخلاىدومنالقلا عب ادق

 ادوات مال لان تأنو هزانند فلأن يرتثمن هعامفاردهافةددز تش

 رم ربا نأ قةثاوىادغلا ارعشلاىأد- ؛ءاهغدزأ ناكرأتم دنقلا ننالثو ذذس

 ساب لاقف تنام لب مهاربااب لاققهر رطأت د انو ىلصوأا
 0 كؤزرال أ .ثكلأسأ

 دخي زاجما ناكو كلذند ,رغ أو ىلا اهعق دن تأ ةرقىناسغلار مثلا ىنأ د عز راش ددقأا

 1 درع أرق نق اههتاللا-ثارع أريعهناملاطب .هوأ وو كلذ

 لاخ رنا قانعأ صرحما لذا 1 رغ ننام هللا ىلا

 2: 1 : هيلع درت لاقو صن رحيتأ معرب لاقولأستضغؤ

 ':.1 هسهربالو سانلادفزن او نمل تيل قام

 2 * نوسملاهتتن ىدمأو ى - # اقداسصةدمهزثىناكول

 3-0 نقراتصاو ىس نكلو <« اهتقملو ايندلا ضفرنو
 !!تلالاو اجئنالادزز اهداع قرزلاو ي" هقاخرإ ذقت نأ فاض

 : ” دوسالاو ض_بالاهلاش * ىرتنم لعموسقم قز رلاو

 4 كوك نمو اهح نذ فك ع نمه ًالفاك ه-ةّزر قوب لك

 56 تظغفراش هش نمفزالوقد راصو راش ةدامالت نم ملاسن اكو كانو

 0 لاقَدو 1

 هثح اح رفطا لسانلا تقار نم
 1 جهلا كتاف تايب 8

 7 "ع
 ٠ 0 .روسحلاةدلل ان زاقو 0 انعدام س انلا تقارنم ْ

 .ارارأتغ منع ىقرأال ىلطافلأ ن :مىفخ أ اظافل أ اها كف ازمف تبعت ىلا ىناعملا

 ' | 7 كامو نع 0 نعى ضر تح ولأ

 00 قلكلاىدسالا طإ للامام نء شايف نيل اوك أ

 تآارقلا وارد -حأوهو زيهاشملاءاسلعلاو ثيدسحمإ بابرأ ن مناك

 مدا



 ا ل حمو
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 ه.هتشأ ىتح هعدا تاق هميتشنو لاقت» لاو كعكللا تاق كماعط انك 4

 1 ةو امض هل ناذ ملل اةموا دمو ك | أنا لوقب ناكو هتلك أهتم اذا
 نم شب ىلبتك ١نادللا دع نيلاسىلازم زعل ادع نيربع بتكو + با امل

 مهن 50 أتفت نيذلا كول ارك ذارعان هليل كيف راطخملانب رع لت اس

 ابين وعن ثالاوناك ىتل امهنوطب تأقفا او ابيات نا دال م

 ان.ذاتلان 1 نك ايمي لاحم اولا ته ضرالا قاف. حاوراصو |

 ن.ماشهو ةئامو نات: -ل قو ةثامو تس ةنسةجتا ىذوع آف فوقو» مهرب ْ

 قفاوذ هفثدملا مدقم ةسلا لل سانلاب جد ناكو ةنيد1لا,ذممون كاملا دمع

 لاق تكس ماثهكأر الف سانلاةرثكل عقل ايه ماع ىف لاس توم

 ماع ىل عمق قال | ةعب ؛ رأ ثعب سأذ :لا قلع يرض تورس ماهم هال !

 نملاستد 1 رشا ةركزا اغلا بحاص قم ا نيد #لاقو + فال” الاعب 1

 جاع ىلخما لع ناكو فوصلا سما ؛ مهنع هللا ىضر باطخملا نب رع ن هللا دن

 هلاقفاملاس ىأر و ةدعكلا !| كلما دع نبن املس لتدو لمع 5 هب لادن

 هللاربغ هللا تدب ف تل أسال هللاو لاقف ككاو يئن

 . ساخلان فورغملارعاشلا لاس
 هراكرتشأو اذوصم عامترك-!رساخا والعن راج نيور نيام

 ىدهلاحدمدد ناكو نوخحناو قوسغلاو ةءالس# ادارهاطتم ناكو .ارؤنيت
 اهئمو لصق

 جامزمرمثمد حلا دحو ه«جادحالات دو ل.>راارمضح ْ
 حازم هم 5 سد |ةومنلا 0 00 اهنا ىرذىف ةكع تن ريش ةسيبا

 ناكر ةزئاحتا الا أبالن ألا فل هيزئاج نعال صني نأ دا
 ايوة ديامقي مهرد فلا ةثامةصقح بأن باى طءأىدو 1 ١

 لاقو مهردفلأو فاأ# ةثامالا د اءال نأ لاس فاش «اهلام رعت ةرئاز كرا ل
 غن أف هيد صقوأ قد ءصق دقت .او زبص ىحولعلالهأ ىلا ناتدمصقلا .

 دءشرلاعد ايالو هلام لص أن هاذه ناكف مهردفلاو فلأ هدام ىداهإ ١

 لاق: ل نيدو 2

 ل لح 17

 داتلا لاس
 38 سما ان قورعملا

 ل ظود ا ىلا ا

 2 ا ل دو ويف نو وع سا

 10 9 نيو

 نيك ا الا ل ١ ا حا مال
 : اكن د ود يي ولا
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 نا 01 "6ركبجح 0 007 ا ١ ا ا ا 7*1 0" وع ا ا ايلا -075- 5 يملا سف“ دن ل 0 تىلااوو نع

 اا ف - مع 2 وع عر دولا 7 ل و ع و : 2 :

0 1 

 هللا دمغنب لاس

 ءاهقذ دحا

 ةنيدملا

 - تيس

 مم
 ”نيتنيدملاىأ لدأالوةديدجما ىرنالاو ةعدقلاةدحاول لاقي و
 روك ذملا

 1 ' كيولستالمال 1 ني
 5 «(ىرعشلاب قورجملا قوصلارادلا

 3 ءابتنف اروهنعت د خأو ءاسلعلا نانعأ نمةغاج تكردأوةلاغتناك

 ٌْ لأذاكراقلاىرواسنلاكى أن مساقلا أ نيل ههنا أن متت

 ٍ 1 :رفطملا أو ثمالملا ارهاط ىاهنخ : ورك ىأورهاز م.اقلا

 جني ذاشلاءاشنيباهولا دبع حوتقلا أو ىريشقل ا نازوه ن مركحلا
 ةلاداسع نب ليععتان رفاغلا دبع نسحل اوبأ ظفاحلا اف زاجأو يهرتغو

 1 اص ىرش# زارع ندو< مماسقلاوزأ ةمالسعلا اوئمراقلا

 5 ءةنسو وه ضغ قابتتك ةزاخاايتمانلو ظافحلا تاداسلانقامهرعغو.

 اع ررهثرةعىداعردعل اهالصدنعن سد | مونىدل ومو هن انهسو

 نبدا ر فام ماغعملا ك1! هش ظلت ةارداعل راهنت دهن اةسو نا ةنس

 2 رأةنتسةزوك دملا تند زدلومو + ىلاعت هللاامهج .رنيدلا نيز رز

 "الا ىداج فة :امدسو ةرمثع س+ ةننس تءفونو + رواستنبهنامسجو

 علا نوك- هل[ نيدشلا يف: ىرعشلاو « ىلاعت هللا اهجرر وراسن ة هب كاع

 0 وهلعو رهشلاىلا ةمسنلاهد معا راقدعت واه :وةلمهملا

 هللا اوبتنقءاطاعتياهدادجأ نم

 ْ كي

مةنيدملا اة دخأ
نيم ال |تاداس ن

0 0 ر
 : 

 ندحأ ا ملاقف كدب نبدي ءلولا ىلع تلهخر ملاس لاق عفانو ئرهزلا هنع درو



 ) 0 1( ظ

 زاغماتل | نب لضفملا ل نبى نسحلا بأن يد بلالسوأو هف روك دلل ظ
 ةرهاقل ارا :عاتجا ناك هردعرع شوه در عش نمأ اريثك دكر و همس) : ىلَء لمأ 7 0

 لاش نم نيرشعلاو نماثلا ىف .ٍدلومنأ ىنريخأو :ديدع سا اخ ىفةبورح

 ا نه نيرمشعلا ءاعبرالا موه وتو ةيديزملا ه4 ةئافسخو نيسعب رأو عسن هن

 ىرخه' اةفارقلابدغلا نم نفدوهثابتسو نيسءد رأو متن اةنةحتاىز
 ىلاعت هللاهجرتدالاورعشال هب اور ةغلل اقاماماناكو هيلعةالموأ| ترضع

 نمةانثملا هايلا مضو هل مهما :رو كم نيسنفلالا دعب و فاقلا مفي نوءساق
 موب رتواولهأ روبق هيفو قش مد لع لطم ليج نوزذنك اسبلاواولا دعب وام

 ديربؤ يرون نا ارم همقو تاطابرو سرادمو عمأج ه. |

 هركذخ" الاسد .دينيزعلادج جاهنصلاىريجا دانمنيعريزوبمالا)+ ١

 *(ىل « هللا ءاشنا ١

 هدف ديفح رك ذو هابلا فرح ىف سد داود ةحو نيكملا دلك: مدقتدق]

 لوارزك دما يريزوع بل يف عفرلا هدتغ تب هوب :.اوواتلا فرس ميقربمالا

 ديزي ىلأج ورب مايأ ىفاهت صحو ريش ١ ةئيدم ىبىذلاوهو وتس نمكلم 5

 روصنملا دلو ىلعو ىدهملا نس اعلا ىلع ج رخال هرك ذمّدقملا جراختادلا
 اهلا عأو ترهاتروك ذملار :+اءاطعأو افوحام كلمو اهكيلمو لم

 مد-ةلاىءلدنالار ةعج نيب و هنو تناكو امر اص عاصم ةريسبسأ| نيفين ٍْ

 فاصملا ل ااواصن ا اف ىرحلا ىلا تضفأ داق>أو نئاْغْض ميا فرج ىف هرك

 هداك هنأ رك ذو هماْملثو نمتس ةنس ناضمرربمش ىف كا ذوروك ملا ىربز لق نأ
 هللا هجر ةنس نرش واتس هك ادم تناكو ل“ ةؤصرالا ىلع اهركوب ْ

 اهدعب و ءاراارسكو اهي نمةانثملاءايل ا نوكسو ىازل ارك. ىريزووىلاعت
 ىاوتضااوو تليد 1 لالا دعب وهنوذلاو مملا 1 قف دانس اهتد نمد .:

 3 ااا كوكو دا كاسب كو ةرمفاذع ريش آوء«هلعمالاكتلا مّ

 قدما ىأة جرت -رث هزم ف ساهر بجذ م38:دقوءا اراهد_عب وأتد

 ةجوتفم“ اهفلالادعتو اهقوف نموانمملا الا حب ترهاتو لوقرق نيا مها

 يرخأ ترهاناض موي ب رفأب ةثيدام هو م ا
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 ا ديا 1 00 0 لا 2 ا ا م 0 هيا م ييدوو وا 1 تا ا ل »ا

 1 يدا 0 1 4 ر 2 8 2 ا موووت ل د يوري ب م يرجع وح 20 3 اينا تم 0

 م:
 2 7 ألا قود ردعو,دل له «, ملا قوش نهر ماشا انت
 0 د مةرزاع مميلعو 5 ميلءاتمراع انءلغدو

 ا انيدلكارثنأ نععزعر 5 مسدلانورتنأ ن ع انزحمف

 1 اننقو لو اكهيفوأو د د «وغعلا طفح نم دوعهللا طقس

 ما اهتلج نمانا..أ اهباوجهنلا تتكف لاق

 + اًيقوام 5ددهساتا ةد ه4 ةكيم ماشلاءنونك ال اهبأ
 اننضق دق كدعي دعب [م مدت اك ةدوملا ىف ق-> انبضق ول

 2 روك ذم: ندلا بد ومزيشلا هل دشنأو

 5 :كلفلاهرىر_خكامم ءىيىذانأ ه4 هتلالض وك مهلا عد

 ١ كلااالو هبفهكرش نانالالفمدقلا معلا هللا دّوقت

 ' اةلركلاو كرما| ناتدعلات موو اكرثدك ارثانه قزرالذ عأ
 00 الا ذر 0 كابتكو
 5 + ىلا

 يلين نسر مانا #* هنهأوم نمىر كد ازديزا

 ١ ١لدنلاولاحماةادتلا نمب راذام #* هن كام دقالاح هللاربسغال

 2 ' لاقل برضي هبفكعتاي سبا 8 هءنيماعلاق-تنأوهنلا
 ١ 2 لاف نعطدقو نيذلا جات يشل ارعش نهو

 ل قاهزاو لذقأهرأا ةوطقو * هتامح لوط نأ ىو ءرملاىرأ
 7 قازرأ كفالراعالاو رغأ نأ ةدسشا |رصعق تنك
 | لادا ىرعأ تنكدتامرعلا نم ٠ نفاس تنام ىنانأالخ
 ٠ قانعارتسلاو قانعالا ىلع قوكر * املاغ تنك اذا ىرك ةىل بخ

 2 قامطأ ن زتلا نءاضولعن رئافح 4 ه->ورو 0 هك ذو :

 2 قارباو فر 8 داعرا نخل ه>حنيعستو ىدع |ىنانأ اهو

 0 8 قامزت هللا جر الاىلامؤ + عفان كا قابرت نولوقن

 :نيرنع ةندسن أدعش ن نمنرثعل او سماخلا ءاعنرالا مون 28 هتدالو تناكو

 لاعسو ةرتعتالا ةن-سلاوشس داسنينثالا مود ىفوتودادغس ب اع»خو

 2 دلت ذهمامأو « ىلاحعت هلل! هجر نونساق ل4 هون نمت نذدو شم دب

 ظ رود زا



 (مئو) ا
 ثالث ةنسفروك ل ا د#ىأة انو تناكو + نب_عجأ مهنه هللا ىذروردسغو
 فاكلاديدشتو ةدجوملا ءابلا قف ناكل فو كلاب اموت :

 ةعبب روع اوءاكمل ا ىلا ةيسنلا هذهو اهم نم ةانممءاب ةدودمملا ةزمهلا دعب

 كف 3 لي نال ح٠ لآ !

 0 رقما نول او ا ا
 بانطالا نءىنت هيريشو عاسمملاواعو ب اد"الا ونفى هرص عد وأ نأ 1 ظ

 نيتاداعسلاوأ فب رمش امونم مونعذطمخأو خيا. |ةلج ىتأ دق ناكو هو ظ
 هراسش دا دغب نع :رفاسو قلاوحلاروط:موأو باش 21 ند <وأوى رمل

 عادي ناكو هدم بل نطوةسأو هن , اهسجحو نبّةسو ثالث ةنساهب هده عرش و
 ريهالا بعحو ىٌثمدىملا لقتنامابمل ادوعب ومو رلادالب ىلاهب ررقأ با و عما ف

 قفسوت نيدلا حال_صناطاس ا ءاوهو هاش ناهاش ني اشو رةنيدلازع
 ىتواو هن , رمجملارا.دلا ىلا هّتسصص فرق اسوهدنع مدقتو هب صتخخاو وأ 8 ْ

 اول أو سانلاه دصقو اهتاموتساو قشمد ىلااداعو سفن لك امد ارتست :

 تنك لاقهنأ هيادصأدحأ ىنريخأوريبكم تا فور ىلء ةعشم باكي هاودن

 وأءدنءنمج نحو هودادةس ى ول !باشخلا نيد هم ىنأت أب ىلءادعأ ْ

 ىدحا نال بح نواجى ىدع وهو روهشملا مامالا ىرمشخزلا مم

 نملقنوئىرشزلا اذهنولوقب سانلاولاق يلثلا نم تفس تبا :

 اناستك | مهرتك ٌو هنامز ف ةريرعلاب معلا ءالضن لأ ىريشخعزلا ناك .

 دادي انيلع دق رجال ةقتم ناكر هؤالضف دين يو تك لعام ماو

 اًنراق نمةرم قملاو 4 اروصت ءىأان ميشدنء هت أرو ةنامسجو نيثالثو ثالثة 7

 نم# د_ءام لعهلن كل هنالاهل ازيممسمو اهشاوف نمةغال ا بتك ضب هيلو

 دهم بل اطوبأن يدل ابدهم مشا |فرحأ و انءو هنع هللا افعةر اورالوءاقل /

 نيدلا جات يشل ىلابتك لاق ةبورحملاةرهاسقلاب مبا نيايفور» ١

 ظ ناسأ هاج نم قشمد نمل و

 ادد لدوع ءافو نمامتاوج «, دلو ظؤاحلا بحاصلا |ويأ 1



 ىءاكملاد از

 ' لعمشادبعنبدا : ؛ زعبكو لاق لاقىرابخيلا نورك ىلاقف ىذمرتلا

 م

 انيق ىقغلا كزغا هلو
 "قليب .٠ ناموا نسلازامد <« ههبج دريل اكلك اراعدودسأو

 : اعامسهإل سبأو نبعهل سبلو « أيراحر هدا هنوكح ءوثث بعاو

 نناقوىدحاةئنس ةخما ىذ سمان ىفهدارمنأ روك لاني يفهبخأو
 وى | ١ هاون ةناورنا رولا ىلاعت هللا ابيرح ةكع :ةناه+و

 ظ ا ةروصلا ءذ ه ىلع ىلع همست ىلمأ ىذا اوهو لعأ هللاو لكم نم رقاب
 ناتو ىلاعت هللاءاشنا هرك ذ ف أسو ةرفص ىلأ نب باهملا ىلا هسن نأ
 هعلص+ مث همو دذغ توجه غب هرار ىف افطقنم ةايحلا دب 5ىوهو ةج ريا اذه

 1 ارا سل |موي هثو دح ناكو لق هتما سك ماظء ضر ةرهاقلاو

 | نقروك ذملا ندلاءاهيناكو ةناقسو نيدو تس: :-لاوشنمنيرشعلاو

 :بلانمودعقلاىذ عد اردحالامونب رغما ل مق قوت ولم  امأن انأهر ماقأف ملأ هدم

 ايزقلاههتتي رب ىرغصأا ةفار ةلانرهظا ا ةالص دعب دغلا نم نقدو ةروك ملا

 0 ةالئطولا لق غيرو ةباسقل ا اهةهس ف هئع هللا ىضر ىفاثلا مامالا ةبق نم

 ."هنر و رثىلاتدضم ض رملا نمت اكو ىل اع هللا هجن ءر ضرما, ىلاغتشال

 0 ائننن تناك ةدولتارقلان هأشددن +َتأرقو هلغتزتو

 يع نم ىرماعل اىينقا ارماعننليفط هللا دبع نيدايز دعوبأ)
 اكل 200 ه(ءاكبلاىنب نممتةعضعصنا

 ”ًالاسع ةنعاهاورو قدسا نيد عن ء سو هيلع للا ىلص هللا لوتير ةريسكور
 "اًنودص ناكوفوكر وك داى ةاكملاو هنلاتن توات راذلا ماش نيشلملا
 ١ : اىراخيلاك ذوهراكن ءعضاو ىو موداهجلا باك ىفىراذب ه4: :عجج رمش هقث

 "هوو ثندحما فى ذ كحب نأ نم فريثاداد ز لاقدنأ عببكو نءهخراتىف

 !١ ىراذيلا رك ذامالاهبف عنيك و لشي لو م هواذدو تندد .21قى ذك. هفرش م

 ميمالرا د اوان ند ةئعىراذملاج زحام تكن كرش ليد اخ
 :اببعنيا نانأ نعالو يذكلا,ىعشل اهامر ات روعالا ثرحا نعاح راك
 لبن نيدجأ هند ىورو شعالا نعداي زىوروبذكلابةنعشدامر ا(



)”:( ١ 

 نيروكذملا نيدبلاهملا ىنكفروك ذملا تمل !اهثم همت ةروكذ ملا ةدمصقلا
 نيا. س عادلا ىف مساقل نبا لوق ىلا راقي ,روك ذا ىوالخلا نإ تدب و وتاق

 ةد.صق نماداوخارءاث ناكو نعلا كولمدحأ ىصاصلادجأ |
 حدملابحدملا ىلع ىفنافاكو زاحأ دجأ نبا ىزربملاتدمالو ا

 ىصراذو لام سارا اقف اطقم 1 ىندازو رعشا ارعشويضوعف |

 ناكامبهذ واهتمةسفنب سف هن.غس هراتق هرعدوو هلاقامكالذنةد٠-رعش هإو

 8 كوم

 اسهو املاط امد قْفْدراسانا + هر كامرسطبخف رهدلابتعتال |
 [لسئذلاناعضأ هلاطعأ»دحت . « هسفرمدت ىلا كلامز سا |
 ايالزؤب ةدحارىرتالف « ةرئاد ماالا لعجدق هللاو ٠

 اهزاهدع ْئ 4 ٌنفسأت ال # تالسدق ح ورلا ىهو كلام سأرو

 اسعالواعدبال ا ةلدانه ودفملوأتنكام 7

 امام فطقلاد عل مهل ىرتامأ #* ةيزرت كاعا نم ام لام فرو ا

 هناك سدأ: وس ةمل ا وكلش ا اراد ضاق نبدأ اردفل تتكولا

 عييضم هيدا ىو ىذلا كون. 1

 0 ةل.ضقلا ل 4 الا بيس امهللاوو 0

 برطأو كاع ىتأأ ام ىرطاو « هرمثن باطئذلارك هلاثلثنأ
 تشو كا |الىزعت كلريغل 9 ةرفحل» ا نودىفلا نا

 فحرتو لهأ نأ ىرعشتلاف 5 ارئاز تس نان ابلاًرربترا
 تحت هنبرسق ندم انأالو « ال هاجةرأب زلات اقوا, تسأو ا

 بذبهسهقالنعأنمناكام ». هنأءرملامداو اناقة ١
 اود اهسادآ مهتدعأو # مامق هفاطالاكنمترسالهف . ب 1

 تعض[ | انج نعىدع نأ ىلع »* اهتفلاامةلاح ىدنع بعضو 1

 تباغأ قوشلاو قوشلا كفن ااغأ ءاهراك كئاقل نع ىبق كرف
 تضغأ ىمكقيل ىنأال كال“ لات هبرتنأىذلا لضفالىضغأو ّ' ٠

 دينا هن ل الدال اماو « اضل كريت 0 ا
 بهذان حل نءاهي سف 5 هاذ تمام دنعلايخيكولا ناو. : !

 اب بثت هلا ىعسم ند كلريغو



 يدمي ناجح ع 0 نا ىلا و عا“ احلا

 1 ا ا عر وى ل

 2 ٠ طا غدصلا كاذواول « مق ىأ هلل
 8ع طق فيك ,.ذ_- ىف #* تع نسم هاو

 2ك !يئدقاتارزمهن و ا وح قرع

 1 طق هيشفح روم « ىوساسعن مهام

 0 طسودو هيدل ىو ىذما دعسلار-ةان

 نأ : اننمملا 7 ره ىختامو #* ابذدراول_-- ىنناماب

 7 طلغ بما انوع نأن ىضرتنأ 1 حل 8

 ا اضدأ هسفنل ندشنأو
 عد هند زو ىل كة كح دوجالا سل كلريصهز اذانا

 ٌْ . هتش ىلوهاماك كل « :ءذلال: ج ىوشأ

 يع دا ىذ د أادو نع ء ةلر مم لأساز

 امهو ندب قىوساه ءىرطاخ ىلع لمد مل اناسأ هسفنأ اًض ىف دمثل و

 ثال.ذاامو ىلقنمبرمات « مك هيثدع سجرثاب تنأو
 كل منام اعلاف متام + هيشمنم كنيح كلام

 ف :زاحأو عنتمملالمسل الاق.كوهوف.طل 7 ريش ا هنن ىل لال ١و

 وك ذوهر 12 الاىلا ة-اخالخ سان ' ىدنأ 1

 فرج: ة.رك ذى "الآ خو رطمنب ىده ناو نيدلا ل اج قرتخأو هعطاقم
 : هباصصخناكوهيلاتنتك لاقىلاعت هللاءاث ناءانلا

 1 ربت لكل تءراامالداو سس كنمعانثدقو لوقأ

 ْ ريهز نم مرك امردأك « دوح امرهاورك ذتالالا

 ١ كلا|ةمودخعةهج نع الوشر ل صولا ىلا هونهنأروك ذل ندلا» اهبقريخأو

 ْ )ا اشخلا 0 لوول ادالبب ناكمنأو قرم دال. ناك 3

 3 هد ٠و الدبل هيوم ةملارضغ نر أدلاو داوم قشمنلالطالا لضوملا ىوالحما

 1 هلوق أملج ن نمناكو ناسحالا لك اق نسحأ هل وط

 مرد مأتنأرهزأ ابل لقق اسي نيحد ان ارنحتو هزمت

 | يلع هفقواةروك ذملاحورطمنبنيدلا لامك ختجا ل ومما ن٠ عجرام هناو

 ةدصقا ||



)»:( 

 رز الا نبدوصنم نيرفعج نيرسحما نص نب لعب دن رهزلضفااوأ)«
 .٠ تكلا « ( بتاكل نيدلا ءاهببقلملا كستعلا اهم داع

 : لصت ادقناك دو 1 أ نمو أطدنو ات وامطظت ميتسحأو نا لا

 نماكسلا كا[ نبابوب أ مهلا نأ دلا مسن اصل |كلملا ناطلسلا ةمدخت
 كلمنأ ىلا اسبم ا .ةرمثل ادالسل ىلا هتمدخ ىف هجونوة ٠ رضا زان دلاب

 ترج نأ ىلاكلذك مافأو هتمدحتيف الا لةتنافىشمدةنيدم حاصلا كلأ

 ىلءوهو هركسي عمن انو قشي» د هذع تنيرخو حاصل |كالملا ىلءةرووبم ما ةنئاكل

 لركلا بجاصدو د يماسنل اكالااهعنا هءلع ضمقو هع قر رغو سادات ا

 ةطا# سيلان : روكص زملاريهز نيدلاءاسهب ماقأف لركللا ةعلقي هل-ةعاوا
 رايدلا كلو حماصلا كلا ا جرش تح كلذ ىلع لزم )وهربغب لصتملو هيحاضلا

 نيثالثو عيسةنسب ةدعقلاىذ 0 0
 كانهرظن فد #لماكساا كلملا همبأ ةجرت روك دم لضفلا اًذهو دن ارادو

 لصو الق هنع غمسا تنك" أ! هر تعم اول واود رهاقلاراسعقعاةموب تاك

 ةثامدو هضان را رك قالمخالا راكم نم هنع تدعمام قوذهتن أر وهبت

 هربغ ىلا او كرعس ىلع عاطب المد_:ءهردقا اريك همخاص نماكستم ناكو أ انامل

 2060 و نساربثك اقلحتعف ةةورحناءالا دنع طسوتمال ناكهنافهلك اذه عم ,

 هأ وق ا رس 5 راق

 ريض اذ »+ ىلهص نسحل | هضو رأيي

 ضرس ها ةيضورتا 00١
 ْ هدفنلاضدأ قدشت د

 اانا يلقزيج نزع... ىره نه مالت شن
 طسنا أمو هل ىج اق نسينقأ ةعانول

 طا تهر اهل *+ هيتنمر نا ردي

 طغلا كاذنم تنأام 5 اقنننلا نصغان ةسعدو.

 ط-سو ىلوذاعدنع “ل هاهجو ىرذع ماق

 ل لج ١2 ع+



 . + هوا ا تلا
 .قش ثا هسا 28 درب ىذل اوه كبانالان الك انأ

 _-. 2 اللا نءلضوملا لاوام لع كنز ىلو سام رقحرك ذدنع
 اكو ةناعمجسو نيثالثو عسن ةهنسىلوالاىد اج نم سرمثعلاو سماخل| تاس !|

 22 اوأ ةلودلا فس كاذمو وباهكلمو ريعج هعلو ىلا هد 200 درا !نياسوحم

 زيد سم اخءاع رالا موي خص ةاهذعخأ ىلع قرشأو اه رضا كانامَن ىلع

 | انهو «مداخ هلتقالوتقمتت 7-0 نعي ,رآوىداح |ةنسوخ" الاعسم ز

 : 0 ه ران ىرزحنارثالان ندلازعاذضتش رد ذو نيفصن نق دو اليا هشارف ىلع
 ظ | 1 ا لكاتك ورك ديا يرن قعامالا

 ' رأونمعبسو عسس ة نس د/و منوكمف هتجرتىهدلاو لد مرات مد 57

 5 قر متانخزءالا نر كر ءافااديدشتو و ةلمهملادا 105 و

 ش ربافارتأ الاربع ةعاق نمبرقلانتار هل طاش ىلءضرأ ىفو نون اد دع 3

 ةءامفولتأوأ : رذراذقمامهتدبةيتارفلاةريز# ءاَرن قريع هعلقو ماش !!

 ا رك تلاط لأ نب ىلع نيب ىتلا:ةرووشملا اهب تناك ىلا ةعقولاعضومىف

 هللاىضرةياععلان .ةعاجرو.ق ضرالا٠ ذهب ونايغسىأن بذي واعمو ههحو
 فوتو .هنعهلل !ىذررسان نيرا مرنم اجاواتفو ةعوولا هذ سد اوريض> مهنع

 هدابس تبسلا مويروك د لوسرلا ىروزرهمشلاندلا هام ىذابقلا
 ةءرامادونيفنسملا و باعت - 0

 3« 4 : هبلءىلاعت هللا

 0 زنيدلاد امج نيدو دوم نيدلا طق نبى زسدلادامع متف اوأ)+ :.ثمجاص ىتر |
 ظ *( راعتس بح اصن فورعملا هلق 1 كلا

 و < نيدلاروف نيل .هعسانيدلارون حلاصلا كلما هعنءا دعب تاح كل ءدق ناك

 نا |0000 ىنيعسو حس ةنسيقروك د لا عاصااد انو تناكو كنز نا 7

 ظ قلع هرضاحو تلح ىلعل ارت بويأ نب فسوب نيدلا حال صرمدا: :| كلما ناطا |

 ظ كنز نيدلا داع ضع هنأ لع قاسفتالا عقورمالارخ آو نيعمسسو عسأ ةنسس

 نرءدسو عسأ : ةنسرفص كل ذو باح ه: مذدأو جاونلاكلتو راك سوك لذملا

 يدا ىقو نأ ىلا يلزيملو راسل رو او ناعم

 نيعسو ١ 9

 رادتنص

5 



 3 6 0 ١ 1 6 0 ا الا ا 14 كك ع و ل
3# 

 أ
| 
 / (مغ9) ٌْ 4 1

 ثحاص مومفذ ىنءاومحنأو »ع مباع تلت نر نتا 3

 ثداعنلا كلت فيك موقملعيل 8 مهراث تثينئرتءاوشنثاو

 كَ داه.ثو عوممم كمالك هللاقفةداهشل اانّدأو ىذاقل |ىدي نيب .ارضحم

 امهداومد هرب نأ هنكمأ امو ىدوولا قلطأو هد_ئعنم عمابملا مرق رم ةلودقم ا

 ةريثكهرداؤفو هلام نه مرغلا لمدقب ني:لصملا نمد عمق هناسل نمافودخ ْ

 روصنملا كلم ان يقلملا هللا دمع نيرقتسق انيك ننيدلاداعدوجماوأ )+ :

 «(بجاحتارددلاو فو رعملا ا ظ

 ارمالا نمناكو ةزمهلا فحق هسأرك ذم 387 دقو لوما > انا 5 ظ
 ع

 دادغب ةدالو قو سلا هاشكسام نيد هع نيدو ب ناطلسلا هملا ٍض وق نهد ةلا ظ

 قروك لالا تربل رقتس قا لّتق 1 ناكو ةئاعم+:و نيرعشعو ىدح [ةْنَس ظ

 موسرم درو ه-تجرتىفمانرك ذاهس> دوع_سمهدلواضءأ فوتو ةرمحلاقزح |

 ردع كرم مأ لول اء تاكو ريسلل سند زيد اضأ هرك ذمّدقت دقو ةل ا بحاص

 دع ساه زورا رتل دول اند اندم وهو ىلو احنا. فرعي د زنملا ْ

 يأن دلا» ءاهيدادغ ىلا ل سرأناهكلت ك4سقب كلل دو دالبلا ف عمط يوتا

 هتدعاقريرةل ىفاسغب .اادهمنيدلاحالصوىرو زرهشلا مس ءامقلا نم ىلع نسا

 ىلا ل دسال لاقو سد دةملونركن ادودشرتسملا مامالا يا

 رايتخاعق واموخ آو كلذ فدو < ناطاسلا نمد وهني لئأس .راثوترتوانل 3 :

 للصوملا نمنيلصاولا نيلوسرلا ذتساف روك ذا !ىنزةلوتهياعدشرتس ْ
 الامناطاسلل انهذو كل ذالعفذ نزل دالمل اف ثيدنحلانوكي نأ امهم /

 هجونو سدب درمأ لطبق راتد فل[ ةتاملامن م دشربسملا كلذ ىلع هللذنو ظ

 نرثعو ىد>|ة:.ناضمر رشاعفلدو نت لصلاالا َآ
 ناكل صوملاىلا هلاقتن نال يةدقو هذ رات ىف ىعقعلا نبا لاقا ذك ةئاهتج
 قدو#ناطاسلارك ذىنأبسو مصألوالاو ةئاهسجو نرشعو نيا

 دوم ناطاسلاهملا يل_سلصوملا كلت زدلقتابلو ىلاست هللاءاشنا ملا ف حا

 هليقاذ_نافامهس ريل ج اغا انفو ردملا واش ور وردونالسس ناب هيلو

 رقنس قا نب ىكز

 . ىدسالا ةةدصنيسيدملا لصوملا يني ناساوش نم دوج ناطاسلا ظ



 (م:؟)
 ن لعىب رو .هراضاتا .طظىدهملاي :رذةمالدوأ امهعمو دمصلاىلاناولس

 ظ اذ هيف ةمالدإأ!لاقو ىدهلا كضنفابكب اسأر هأطدل انامل ن املس

 5 ولاهنت اسظىد هما ردق

 ا 3 َ ١ هداصو اءلك رن # الس ن ىل-عو

 0 2+ لك ءرازك ل 1
 ْ نئئقمارمأ اب لاقف ىدهل : ىلع ةمال دوبأ لحخدو « مهردفلأ نئالثب هلرمأف

 |مهردفلأ هرطعأ هللانالاقف ىتيطاعي دحأ سدل تيقبو ةمالدمأ تنام
 قدسان تلاقف نارزخا قع ةمالد آس ددق ناكو هطئاعتةمأ بيكر رش

 ا قعىد_للال دف مه دفا ءافت هرم ةعباض تدق و ةمالدوأ تام

 |امغاتلاقف ةمالدّمأ تتاملاق نينمؤملاربمأ لابام تااقف نيزحوهو نارزخلا
 0 هللاواناعد_:دق ةمالد أو ةمالدانأ هللا لتاق ل اقف ةمالدوأ تام
 : هلوق ءاعهدقدسأ ىبىلومىدنسلءاطعوأ

 -..ةمارك الو ماركلانم سلف م همالدانأت يده غلأالا
 1 .همامعلا عضاذا اربزتخو 5 ادرة ناك ةمامعلا شلاذا

 انتلا هجرة ئامو نيتسسو ىدحا ةةسهتافو تناكو ع ةمالدوأ هل ضّرعتي لذ

 ةئامو نيءمس هةسدش :رأاهنالو تناكودش لا مانأ ىلا ساعدنا لاقب وىلاعت

 لاداهد-ءب ونونلانو كسوىازلا تن ديزو 4 هلمهملال ادلا مذ ةمالدود#

 ميجا فب نوجماو +« تين لالاو ةدحرلاءاسلايدي دعما ليقو + هلمهم

 هنوادءلانننط عدس افهدأو ضرعهنأ هرامخأ نمو «نوناهدعب : وواولا نوكسو
 ظ عّدان كلو كبطعن ئثاند:ءامهللاو هل لاقءرباملف امولعمالعح هل طرشو
 ٌْ كاداهشن ىداوواناو لعجنارادقم ريثك ل اماذ ناكو ىدرومل |نالف ىلع

 ننجح لادت عنيد« ناكوذ موب ةفوكسلاب ىضاقلا ىلا بطلا ىف كلذي ظ
 | كل ذيةماع داو روك ذملاىدوهلاهملا لجو ةمرمش هلل ادع لمقو ىلءاهأ

 دلو وةمالد انأرضح ااه ناضعالب رخو هند ىلل!ةذىدويمل اركنأف غلمملا

 قيشتناتةيكر رتلان ىضاقلا هملاطب نأ ةمالدوبأ ف امنو ساحل ىلا الخ دف
 : ىذاقلاهعمم ثح هلو د ل.ةزيلهدلا

 نا
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 الذ ىف هظدالب نمر لكوو هددهعم ىف ةالصلاب همرأو رجلا مانا نش

 لاقو هموم هءق لا ونأ 4- 0 رمل اريزو ىنانز ا

 ارمف اذا هيل |اهلصوأف اها همل ااهاصوأف نينمؤملا ريمالة ءالظد ذه

 سدقللو لام سصقلاو هدم# و« ىلزا ةف. .اخنا نأ اوطعت ماتا

 رصعلا نمىلد وو ىلوالا نم ىلد وف« اًئادرمهعلا عمو الا هنىلصأ ا

 ىرمان مربخاو ناس> الاورمل االو #* مهتال-صخ ةنىلامهللاوو 0

 ىرهظ ىلع نملاعلابونذناول  هرما حصص هللاو هرضامو «أ»

 ةدوتنم ةعقر بورأ أ ىلا تعفد لاك :ص١املاقو هرمض>ًاوروصنملا ل ضو 9

 لاقاهأر قار ةفدؤوأ هللاق ةذ هموزل, ىنترمأ ىذلا موزل نم نافع ايفل أتأ

 نه هلصنت ءارامذ ةال_صلا ءركنيهدصاهأر 0 زقأنأ سلا

 موزانمكتءفعأ لاقمث دل كب رضال تررقأ تنك و تدمحأ هل لاق: كلذ

 لوق عملاق من لاق تررة اول نينءؤاارممأ ا راض تنك وأ ةمالدوبأ لاقفدصمملا

 ناكو + هل دوو هعارسا نمسحختاو هم كهف نولعفي الام نولوققن لوز عقلا
 روصنملا ىلا تكف ةمالد ىنأر اداوم ةردثكرو دم دوب رهأ دةروضنملا

 د د نانستما دعا و مشةوعد ىنلامعنيااب / .٠

 رارقّر_ةناموتّرةذق_ياطلااهداتعاىتاا ضخاماكروف . 4

 ل او ريع اهاكضرالا مكجلا ...

 لخددادغب ىلا ىراا نهرو: !نيدولاو الو ءابماسوعرادب ما

 فيكو وهللاقو ىدهل اهيلعملةأف همودقي ةّمئرملاومال_ىال ةءالدوأ هيلع
 نيمملاريمأاب لاقفةمالدابأاب تنأ | ظ

 وفووذربتنأو قارعلا كرف. اناستاتارل تفاح: ناد

 ىرخامهاردُن العلو .« دل هم ىناا ىلعنيا_صتل 4

 امهئا ؛لادؤ هلل اىناه> لاف الف هب :كاامأو متفىوالامأ ىدهملال اق 1 ظ

 * لو هرج طب ١ مدعو مل ليل يتفالد ىأر - العلاقف أ مندب قرفنال نأ“ 1

 نا> نينمؤا اريمأ اب ىدق نفي لاقف ةمالدانأاب نك الامقهإلاقف مهارذ

 نإ اك اها هلو مق سا الا ىلااهدرف 8 ها دلال تا

 نب ”ىلعو ىدهملاج رخو هل جاهم« نيد ه ار عشر أ, ةخاف عر الاباك فو ل

 ع ا ا ا
 "كيج - هس
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 زم 3

 3 ا لا

0000 



 3 لك 5

 ةكرب لعانب مملاقف كلغ فلن لكل اف كلها دو ىمرسو هللارذغا
 6 رلعامعيهف ركسعلاهارو نمامدق ىحاراسف
 انأ غور تدطاخ ىذ كة سامأ وهتفطااهخلح .رلا لدقاّمأ كتحاح قلاق

 ه] تلذيدةو كمركربسأ هيك أو تفطلت دق ةوه.اعمدقا فاش اخ ع وحلا

 ] -رلالاق هلهأ لق لاق اذا« لاقى قث واذاىذملاقذ تنكو تنك كَم

 ا كهاضأ ةكذيددما ن كلون" الامهلقن ىن :كءالو دعب ىلع لهأ
 ةذن لا هقالطب تفلح اذا فأ ل ناذ نو أ ال ىفاةسجوزلا قالطب اغرمت :
 / 5 ءدازو ةمالدونأ هنعذاسع هل وو هد_هاعو هلفاذ تقد_ م لاقاهاقن

 ارك أ ناكوةياكندنأ مف كني وةيناسارخلا لتاقي ىفاسار خلا مهعمساقن او
 ةف لع نيل دبعو فج ورا ةمالدابأىدهل امأو حور رفظناسأ

 9 311 اسعنمأ..:ىنرضالنأ نينمؤملا ارممأ ان هللا ءاددشتا هم ال دوبأ

 كدضف رش ماعلا كتم نوكت نأ فاخأوا هلكت اواسط ل نوهت

 آان لاق ذ كتحاح ىناس هل لاقف ىد ملا ىلع ةمال دوبأ ل ذو« ةافعأَو هنم

 اهلك ته لوق اوقف كةحام ىناسكل لوقأ لاو ضخ قالك ىل سه نئنمؤملا
 .ىليمتنأ كلأسأ ف انلاف كلل , لاق كل مأ ىل دج احلا نهنمؤملارمأ اب ىلاقف
 ودع ةأدضلال 31تزرت ده ننمزلارسأ ان لاف تلك هلرمأف دنسنلك

 00 نم نينمؤملاريمأاب اقف ةيادب هل ران غو زم
 ةنراح هلرمأف هؤزيط ذل زادي تننأو ادم تذاع تع نتفؤلاارعأال

 نمنواارسأنلاقن رادبهلرمأف ديداملا ف نوتس ءالوه نم: ومار لاقذ

 كتلة أ دقلاق ءالؤد توقبامىلنأ نذ 9 لابعل ان نم هلج أ ءق تريصدو

 |لاق :ماغلا اخ تةرءدةفرماعلاامأ لاق ارعاغس, رحفلأو ارماعسن ر للا
 ودا #بلاببن :رسفلأ ةئام نقلل اريمأ عطقأانأ لاق هنن ومالعتل ابار 2|

 ْ ان نملاق ارماعادحاواس رجس رجخفلأن نم :موملارعم أنأتل نكلو ١

 0 رحووطعأو لاملا اولوح ىدهملالاقف لاملاتدد نم

 أم لاق ةحاح كل تع .ة.لهف لاق «:كدذفذ ارعامراصلال1ه:هلوحاذا

 ةحاحنءىثدذ :رام هلل اولاق ل دسك لذ ىلا كلام لاقذ كدي لمقأ نأ ىلنذأت

 ”امانأرقهج ىأب أمن روضحلانعرخأت ةمالدانأ نأ ىفتاو 5 اثم ىله نودأ



 او 00 |
 يف وأف عت انهم رأت عدته :رامع ةمال دىأ ىلا ح د رمذقتف موانقف ةعاجدمأآ ْ

 ةءالدوبأد دن أف هفدد 0

 دساومب نىزت مقلاتقلاىلا + ىمّدَش نأ و رذوعأ ا ظ

 دس[ نمتوكا دعانا كرار « نر رأ توما س-تاهملانا

 دسحلاو حورلانيب قّرغن ام + هملءأءادعالاىلا رتدلاتا ' |

 كانا فلاقهنعلتاقاللاناطا لا قزر ذات اذا لاقو ّنح ذل هيلع مشق
 طرسذا امو بتلات تراسل مآ 0 1

 نس انوا هلدقتف هملاّن> رضا و رفافساع و نأ لب ناطاسلا نع لتقأ نأ |

 مون لو اذهنأ لعن ترممالااهسأ لاق هنمدحلا ةمالد وبأ ىأر الف كلذ نودلتةتوأإ ظ

 ىلءابوظمافيغرذسخأف كاذب هلرمأخ ةدازلا نمهسفدبالو ةرخكالا مانأ نم

 سرف همم ناكو لجو هفسروشو لقن نمأي دو ارش نم ةديطسو محنو ةجاحد
 هظحالب سراسفلاو ناديا قاحيأ«ناكو حترلاب بعلي ولو لق أف داو /

 هفمسةمالدوأدغأف لمالاكرام لاو هءاعلجاه دجو اذا تح ةٌرْغدنم بلظن و

 قكّستااغانكل اًنومقلا تانك هللا كاواغ ىتم عمماو لتنال لتراث لاق |
 دةلاق ةمال دوبأ انأ لقال لاق ىنذ رعت أ لاق. مسهملااملاقو هلب اقم ةوذ مسؤم ظ
 لا اسال نتاع ومده ىف تعال كلام رب ف يكف هللا كامح تلي تغما
 تيهتشاف كةماهششو كتقاءل تدر ىنكلو كلتانالالو كلتقال تح عاملا
 ةكرب لغلق لاق انلاتق زارا عتادافلا دم كت ظ

 لاتوه كن ذك لاقن امظ نابغش كشرغب تنأو تبعثدق كارال اق ىلاعغ هلل

 ىنقملا ىنقياك الد زو اءارمثو انو ازعسخ ىبمنا قارعل او ناسارتن مانغا
 ءاد-نمئش كلمت رتأو عطسصت هبلاانب موف امم ررقل ابريقءام ريدغاذ هو 2

 نم ج رن ىت> ىنعمتاو كل درطت:_باانااهلاقف لما ةياغاذسه لاقف بارعالا 1

 اهسراف بلطت ةيناسارلاو هدحالف ةمالدانأ اطتن حور واله ّنف ناعطل قلد
 هاب نميتلعاكاو رنا ةمالدوبأ هللاقىفاسا 2ا سفن نباطاسا فه دحالا

 1 رتل قا اوال ااا ل ْ

 جنا 2 »0 سح ان. 8

 1 , دل تا

3 3 
00 

17 0000 
 دم مالا

 ةدويطسو هإوق
 1 ةدازع ىأ

 نام دو

 ُم هاسوماقلا



 ”لمكم نب سق نب ما-نب سق نبل يذم! نيرفز لي ذاوبأ) + قتحئارفز
 1 ” رمزي نيبنعلا نب بدنج نيروجنح ورع ن ةعذج نبي ذنبا

 ” ناندعغ ندعم نب رازننيرمذم ني سامل |نيّةذاط ند انءا
 م( قنحاهيقفلا ىر سلا

 5 1 11 ,دحملا بادصأ ن«ناكوةدامعلاو لعل |نيب عج دق ناك
 هدلومو ناومصا ىلع ليلا ونأ نأكو هنعدقلا ىضرةفينح ىنأ ب اصصأ سا.

 رقزو + ىلاعت هلل اهجرهنامو نيسخو نا ةةنسنامعش قف وو هنأمو رشد هس

 ةم ميجا لاذلا خو ءاهلامضب ليذهلاو 5 ءاراهد_هبوءافلا منو ىازلا ضب
 1 مالاهدعب واتح نه ةانثملاءامل |نوكسو

 ١ اق

 35 ظ + (نوحما نيدنز ةمالدوبأ ) « ةمالدوبأ
 زوما نيج رفلاوأ ظفاح ارك ذو مظنو بدأو تاناكحو رداون باصناك

 9 !الاقزمأ هرداون نءو * امشحا ديعدوس|ن اك هنا شغل اريونت باك

 : ع اا اا بز عواهغرل ىلوا زان جوشقن مج اريضت4 ارتاح

 !امكح و روصنملا هكللاقف هنماس رق ساجو ةمالدوأ لمق اذابملع

 000 سوا مع هنبا لاقفريسقلا ىلاراشاو ناكملا

 8 6-00 قسطا ذ دو + سانلا نس انمصضف كح و هللاقمث

 روص [معوهروك ذا ىدعو روصنملا ةجوز ىسع تنيةداج ثناك ةّملا

 0 ن1 نأةرصبارابهأ باك ىفقسث بارك ذو « ةردانءام_ثاهتناكو هلراسف هلرق
 ظ اء .: أو ةرصبلا,ثادحالا ىلوتيذّةموب ناكو عد نبدمعس ىلا بتك ىقاذكم لعد

 مد هلوعنناعمدادغب .لعلو جدلا 1
 "+ مخراهتلاةجروكبلع 95 مالس قف ربمألا تّمحاذا اطقس هسمؤ 0

 17 ممر غنم جت نارعالانم 5 ميرغىلذ كاذد د امأو ريس لصالاو

 0 0 وعملا صو 5 ىرخأ فدنو ىلع كلت عد نءا هل

 | مقفي خوش اهبتاصو «نكلواهبتعفتئااممهار» 2 لأ قفاويل
 ىلا جرخف نصب لعادل ىلا امن بحور اكو «بلطام ولع دئبأ اربغ لمأتةةرابعلا
 ترد زراسودعلا فص نم جرذف ةمالدونأ هعمو ةيناسارمأ شومحلا بزخ 8 هأ

 هملا
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 ىلاعت هلل! هجرة نامو نيعستو س + ةذس هدأ أو وتو ىلاعت هللادجر ظ

 تا 5 ' 0

 تذالا ند طظد عمبهد لإ اظذاحا,مسردمو همدغقد ةةريصلا ل هأ ماما ناك

 زازقلا نا: هند#و ندؤملا ناهلس سنيدوادنءاهبُت ذود |دنغا مدقوا

 نارش نيرعو زري سفتلا بحاص شاق !اهنعىورو مهودذو دداولا نب مهارباو

 هلو ىمتأ ناكو ةياورلا يحض ةقدناكو م هوو راسو»ل |نورهنب ىلءو ىركسلا

 باَكَو ةروعلارثس باكو ةمنا |ناكو هق- ةلا قى اكسلا|وشمةرعشك ت اهأصعب
 ريغو ةرامالا تاكو ملعتملا ةضانر باكو ةراذكسالاو ةراشتسالا ناو ةياددنلا

 هلل 'هجرةيامادلاو نيريعلا مل. .ةقونو ع 35 ,:رغهو حو بهذملا ىف هلو كلذأ

 ىلاعت

 نيمالامأ ىهو مشاه نب بلطملا درع نب سامعلا نب هلل دمع

 «(د.شرلا نوره نيد

 اهقب رايق د قفأانع اهح ىفابتصهو زيخخ لءقو ردك فورين ايش

 ياقلالا باك قىزوجلا ننجب رفلاوبأ ريشا لاقاو-ر ثلا ةجاحالف# زوؤمده

 تلاسأاهاو رائده هدنعتي وا را ثناك نأ دس ءايملاةكهلهأ ثقسابلا
 مرح ا ىلا ل4 !نمهتلغاغ ىتسرؤعلا تحضو لالا طحلاسيمأ ةسثعء املا
 ولو اهانعا تل اقف ةريثك ةقفن كمزاب اهايكو اف لاق ناتسلا ةرقعتادعو
 لكل أو نارقل !نظفصةب راحدئاماف ناك هناو راني دبس اف: ةبرمض تن 5ٍ

 نارقلاةءار ةنم لفل ىودك اورق ىق مع ناكو نآرقلارمثودزو دوما ْ

 اهتضاضم | هدب , زرودئاارف_ء-وأ اهّذح 5 اهمقلو زيزلاةما اهعسأ ناو ظ

 نيّدسو س+ ةذس قدمش هرلانورهاوم س .رعأ هضض رات قىرمطلا لاق اهتراضنو ئ

 هللاامهجردادةببىلوالا ىداج قنيتثاموةرمثع تس ةنساهتاؤو تناكو ةئامو

 ىلاعت هللا هجر ةئامو نين ايو تسةذسقروصنمل|نبرفعجاهونأ قوتو ىلاعتأ

 ل لمخ + 2١

 ىرخ ا

 ةدبز رفد ْمأ نيىلع نيد #ندللا ديعروصنملارفعج ىنأ نب رفعح تذيةدرب ز رفعجمأ)«
 3 هي تدب

 نقال ا م ل ا 0 ا ول يس سل اد



 نب 9 بسن هادم ب وأ هشنكو راكب نيرو ْرلا هللا دامع هوبأ) راك نيرا زلات ْ

 000 + 2580189059 . ءاهط 015520:5558959512 . 0 2 ] 2

 3 ء(ىرب كاىدسالا ىثرقلا ماوعلا نرد نان هلئادمع.

 | 3 |!فقةبصو ىلاع”هلااسر-ةكمءاضقلا ىلونو ءالعلا نانعأ نم ناك ْ

 رمانل اداتعا هءاعواريثك أمشةمف عجدتو ش رق اسأ ب اك اهتمةعفانلا
 ع ذوو هعالطا ىلع تلدتاةنص مهريغهلو نيشرقلا بسن ةفرعهىق

 ةويتنلاىأ ناوي وز اهحام نسا هنعىو ر وهتقيطق نمو ةنيمع نأ

 00 ةرضم تدك هل لاق

 اتنالااتشس تدعايتا هللاقو همظعو هم أف لختد فز احنا ن مءاحنمح
 0 رو 0 كزاتمنا ينموملازسأن او ناد" الانس تن ٌرقدقل

 ىلا كا-رازيله لمست لحسم لان تونقةرشءو عضرد فال | هرمشعد
 0001 قا

 انأ انس لاق تدهاشاع ل.لاقتدهاشامع وأ تعمم كثّدحأ لاقدم
 8 تام اراب و تيم ىظابمف ةبوصنم هلابك ترصد ذأ نيد دهم نمد اذو ْ

 32 لوو ىننت ىرسح ء[ماوتمعا
 !١١ لذ. تومافك أىف اهلعيو «  ةينالعده# قبةاتف تسمأ
 ١ لتجالاةعزايظنومنملاغ « هيوضا هيف ةبغارتنكو

 الا اناق ممشلا اذه نماندفأئثىأ ارهاط يدلل ا هبع نيد لاق ج رخم :

 قدعنأل نراه 5 ةرهاظ ىأ ةمئالع دهتىن» هاو تسمأ هلوقلاقذ لسعا

 ر ربخخ ىلاخاناهال ىتخأ ةنباتلاقر اك نيربب زلا لاقا فه لبق نرعلا مالك
 ١ يوك ة ما كلاش رملاتلاقف ةءراح ىرتش الو ةرضذكتنال هلهال

 ١" 3 ه1 ليقو عسأدحإلا هلل هملع ضاقوهو ةكعقوتو «تعضأو رئارضث الث 1
 ةتسنؤامو عب رأهرعو نتثامو نيسجو تنس ة خس ةدعقلا ىذ نم نق. لال.

 ا 8 2 هجر :



 ١ : : م هز )

 ىرعشالا ىبومىالالا اذهلثم قف :لهنا لاقي ودشرلاو ىداهلاو ىدهملاو ا

 هللاىذر ىلعون امعو رعوركم ءىلالو ل-سو 4+ .اعهللا ىلص هللا لوسراىلو لان
 رو طئمارته-ىلأ نييدهاااهان اءالو دنسلا ىلعانلاو حور نأكو مومع 0

 ةنسدنسلا ىلوهنالق هو .ةفوكلا هتفالخ لأى هالو دق ناكو ةثافو ننتو

 ا ةرعد .لاوالو مم ةنامو نيتسو يدذح |ةنسدتسل !نعدلُز ردم دامو نيم

 .لةرمجع ىتنثالءان الملا موهديزب قون امل 5 ةق رفا ىلعا» ءااووز وخأ 0

 كيا شد ناوربقلا هذي دم ىف ةء ءةد رذاندنامو نيعمس ةنس ناضةر ره نم

 دش [اهةيقا : رف لهأ لاق يك الدو ةن-سةرذع ءسج+!ماءاملاو ماقأ تاكو

 د.ثرلا نأ قفت انانه ا كهو دن بل ا. اشأ ن أف نيودخالا نيذه ىرنق نس نوكتام

 نحرلَوأ ةقب رفا لسد يزن هبسأ يون فايتر نسا ودا زلزع
 الوعيد الاس فو نأ ىلاأ هاما او لري ةنامو نيعبسو ى دنا

 ربق قدير ه- .هأعم نفدو دامو ني بسن عد رأةنس نأضمرر همن ن مكنت
 ديزيو ىلاعت هللاامهجرد عاش |كلذدع قاف الا | ذه نمسانل |تيعفدس و

 ظ نايوهنلا نس افاق رلاىد_بالا تراني ةعسب رود م3قتلاووز زك وم
  7م أح نيد زب حتا لاقف هقح قدير 0 رصقق ى مادا نمدنإ نر حرم عيب

 املج نم يتلا هنديصق ىبسلا دين وهتازشب

 ماخنا ر-غالاو 2 آ_سديزن »# ئدنلا ىف ديزللا نيبامناتشلل ١

 مر اذن عاج ىرذقلا ىتغلا مهو 5 هلام فالتا ىدزالا ىتفلا مف 3

 مراكملالهأ تضف ىن كو 5 هنود ىفأ ماسنقلا بسال 2

 انو
 مدانّر ب هتيماسناع رقدؤ « م احنا ماس الديس | نبا ايف :

 مطاللاهءذآ ىف تكلامت « هضوعخ كسفن تفاك نارعلاوه
 ملاح ىنامأ وأ لاخ ىنامأ م. ةهافس ماسي ادع تنت

 حارا !تادات را قو ى ةردع تاهملا لااا الأ
 اتابسأ ةعس رف الوأ هقح رصق ناكو ردقلا اذهابتم نكي وهل وظَيقو

 اهتلج نم 1

 ماحس الاون نمنمن> ىت ب اسحارهللنا رفك الوفارأ



 ا

 0 ل 0 70014 لك ع

 أى 00 اف هتلغ ديلدنلا 1 ا 0

 أ 1 : بوي لاقةيؤر »ب هفرعاخهعسا قاقتشا نءكتيؤرتلأ ور عا انأ ان لسش

 ْ 3 هنممصقأ ناندع ندعم نأ نظن كلعل هل تاقف هرك ذدنع ىنمفن كلمأ لف

 | اوردر ةيؤر ماغاأو ةوراوةيوراو ةيورلاو ةنورلام تنأ فرعتفأ هنبأ
 ١ ىذقيو انس ا روز ف ه رمش ل خر اذهلاقوورعوأ ىلع لا
 سو ب ةدذع ىمفن كلمأ ل تاقف هر هثهجاو ا ةتاعفاسعفت أءأدقو انقوةح
 ورا لاق تاء سنون سانا وقت ىلهثطاسدقوأورعوأ لاقف

 هلأ ةبوزب موقيالث الف لاقي ة>احناةبورلاو لالا نمةعطق هن ورلاو نبل ا ةريج
 ”قزم-ها.ةيؤرلاو لدقلاءامماج ةيورلاو مهةتاوح نههملا اود:_-أاعىأ
 ٠٠١ اةنؤرالااهلبق ىتلاءارلا مضؤواولا نوكسب عسمجلاوءانال|اه:سعشب ىن ة||ةهطفلا

 | تان هاربا مالطا يعل ةيؤرفاعو زعلان
 الار فعجىأ لعج رخو ههجو هللا مركسلاط ىنأ سن ىلع نسأ ن نسحملاننا

 نفل ينقل ةيدابلا لا ج رخو هنغن ىلع ةيؤر فا ةروهثلاةعق !رلاترو

 ٍ سجن كانه قوتف اع هل> أ هكردأ اهدد_كق ىلا ة» >حاتلاىلا ل صواملف

 . ةزمحلا نوكسو ءازا عضد .ةيورو + ىلاعت هللاهجنر نس اذ ناكو ةئامؤ نمعب رأو

 ا يدا ومتطت مار سال ىهوةنك اس ءاهاهدع وةددوملاءاملا مو

 " لك أب ةبؤر ناكو روك ذ 1 اًزحارلا ىعماهم» ابو تاثراهعجو ءانالا اهي بعشم
 ْ 0 هلاتت كلذ قتتوعفزأتلا
 ٍ كلبا لاقت اما. و ماعطلا سا.لوأربل ا قنالارأغلا لك أيلهوةرذغلا

 1 هايل ياورغتلا

1 

 3 2 - ا 1 7 متاح نسخ رق ىف

 ٍإ 2 8  «(ىلاعت هللاءاشن ا ميلا فرح ف باهملاهٌدِجرك ةدنع بنقل ا ماس

 1 ' روصتملاو حافسل اءافاخلا نم ةس وو داوجالاءامركعلا نءدوك ملا يراك

 "2 ىدهملاو



 عم

 قسانلاو ةددصملا دئءدجولاهملق ىلا قس كاميعا دبعلا كلءامدنالاقع ظ

 عر راما ذا اكلذف هع هرب بأغا نم مهنمو بستم مهني فانبص أ كلذ :

 انأ نإ ةع واى قدح اق او فعل ف دولغملا كل ذذ هريص هع :رحبأغ د نم مهن هوب

 1 أريصلانينءؤااربمأ نزع هل لاقف ا ذكى ديك عدضتب نأ تفخاه دز ل

 رظنةو.> نهاحرملاو ىلار 81 قع ن.دعسسلاقو كرعأن طمصال_فّتدب

 5 مآ تأ ته فاناامأف ءاكلانمهكرجأام لعد ظسس رب دخت ديب

 طرفملارعالا تان لاما أيكلذي ىرأالىفانين.ؤمارمأاب لاقف»احرامأوهائاوأ

 ميهاربااب كب ؛اناو برلاىذربامالال وة: الو بلعتلان زكو نععلا عسمدت اقف

 رع لاقف عل طقن ادق هلو طاسن نأ اة :طف هو اكم دما ت>ناماس كف نورت

 انأان 50 نسير ماي تعت ماهم نيءاحرلزيزعلا دبع نبا“

 قانا[ تف ىراسا 0 جرم لول هناف ارطو هناكب نمىذقيض هلأ
 هزاهج رمأة تفل ا ىضقو ههجو ل سغف ءاسعاعدوءاكملا نع كس مهنلعأ ف

 لاقمث ربو ىلار طب فةو نؤ داق هتزانج مامأ ىدعجب شو
١ 

 قرافم سمح نم ل. مق عاد 2 هرغقب مقمربق ىلع تفقو- هج هلل

 لاقو بأ ان كءلءمالسلا لاقت"

 قادر كدعب نم شعلاو «. انةقرافف انااا تنك" 1
 لاقوربقل ا ىلاهّب ادبطعو بكر ف ىنهتب ادندأ مالغأ لاقمت

 أ.هذ سفن م قاعف تع ناو د عسش نم كاظف | لو تريضن اف >5

 تناكو « ٍفرصناو تقدص لاقل و زع هللا ىلا ترقأرتصلا لب رعلاةفأ
 هللادجرءاضبب هم 2و رجنأ هسأر ناكو ةئاموةرشعىتتث ةنس مادقملا أ ةافؤأ'

 واولا تو اهتم نم انما ءاملا نوكبو ةلهؤملا“ ءاحلا مفي ةريحو * ا
 ة:؟ اءءاهاهدع"

0 

 ةيؤر نيه ءءانعشلاورأ هعماو بقل جامل او جاحملا نيبو 2-0
 «(ىدعلا ىعمتلا ىرصبلا

 : ةرمعلا هنقنشف بورأ هجو راقي ناعلس لع هود ارو هيقع نيم دس ْ

 هائيع تعمد ميهارباهنبا تاماسا مسو هيلعدللا ىلص ىنلا نأ ىنغلي دقىناو.

 ع |نةبؤر



 . اهاناهعطقأروصنملات العد ىلا

 اىدعلا هللا دبع ئيورعنب شح نبا فوكلا شارت - نب تن رز* سارخ نب ىتن ر ْ

 هومح ن٠ اخر 'غ

 ناكو تاناكح وراسخأ هعم هلو دوستلقو نيفحو 1
 نم نب كل اد بعدن ءامون

 3 1 1 جاجا ن ءزناص اعنانبأ هل ناكو طت  ركح 1 هنا لاق

 0 0 نأ هللاقف : هلال رأفا.هتمهتلأ ف هبلاتاسرأو طق ىذ كمال امهانأ
 اال انآىل [سارخنب ى»زناكو كةدصلامهنءانوفعدق لاتثلا فامهلاق
 1 ْ هت وش ناكو د دوم دعب الا هفاخو هراصم نأ مع نوما اهنانسأرتفت

 تم لري هنأ هلساخربخأف ر اذل اقمأ اوه ةنمما ىفأ م لوط ال نأ ىل

 ا 10 دير الط قو , هلئاشرت يح كمن نشوء ريع لع
 0 ء(ىدنكلالو رخنتةوح ني٠ احر مادقملاوبأ )+

 ظ :ءالللت ان هنأرك ذ نم , زعلا دمع نير سلاح ناكو ءاماعلا نه ناكن

 اخ :ًانوهداتو ٌندعقءلردعهملع ممقأف هءاضيل هيل !ماقف دم_*نأ جارمسلا

 لاقرعانأو تعحرو رجانأو تقيلاقف نينا اريمأ ان ثنأ موقت هلتا اذ لاق

 'لاقو هسفيههتنأف مهاردةتساروث هل ىرتشأ نأ رن زعلا د .ءنبرع ىفرعأو
 ”اتناو كمت لاق كك اخ لاق تنكشف لاق انيل هسف نأ الول بحأ ام لعوه
 وش يناس ليهو تس مهردّدن اقل بوش ريمأ

 > أم لل عوف تاقو هتسسغ مهار ندهنسا 1 بوكت نم :ءقلارممآ تنأو كن و

 ل 0 فلا هاو أسفنىلن اءاحرأت اقف: أهمف نأ

 دقوابتكر دف ةفالخم ا ىلاتق اتواهتموف ةرامالا ىلا تاتو اهتجورت

 0س أ نوه اف 4

 هلي وارسو اصةوةمانعو ءانق تباكو امهر درتشع ىتثانثتطغوهو

 | 8 هذال هنمهللا ىننكم أن اهللاو كلا ددعلاقف وسن صخشو دنع ذدقو
 ا وهج نيءاحره بلا ماقفهرلعفلا عاق ان مههنمللا ههكجمأ الف ّنء:دالو
 هللا بام عنص و تيصحأ امك هللا عنصدقنينمؤملاريمأ ان هل لاقو روك ملا

0 

وأ ه -1ءلمتد هس أدوعىلو ناكو
 اد رع هعمو ةسؤنب دوحتوشو ه

/ 



 (م81) -

 شظعلاو غو اودربأ|نم ئباصأو ادحأ مهنه تي أرام ىتح نأهفأ ثدقف ْ

 نع هيبأ نع همك ىفأ ن نط تسيسا نترك رو معأه هاا

 ا اذاو مصأ اذالاق نم م لاق هعفرام_منع هللا ىقر ساس عننا نع وج

 يبدح هلا ىلع تاكو هلل تهمنا هلال ةقالو لوحالو هليل ش

 قرح ان م قشو ىد هو ىكححو ىقو ميظعلا ىلعلا هللامال اة الو لوحال هل

 ياا تستر اميضو لا عراب ا ءوسأ | ه+ مو مد هاو قزغلاو

 نم ىلل-هىل ارعالااجأ هل تانتف هردد نيد : اراندةو وهاذاو هل ةمخ ىق ىناز ءال

 هيئدطا لاتفد,تنأت ريع أ | كلذ اه هّتسو :1لاعف تار اا :.

 راع رثك | نمل ةقّذمهفءاقس ىأت ءامىنق_ساهلت أقف هنعط: ط”تأدتن :

 هلأ تان ناس 4م“ نأ ىقوالا انة ءبشاتمد رمل ةامةن رشا *انما رشد

 ددوه اذان تيمتن 5 ذلأو اهم تطأ تام“ ةمولتغف هلع ةايشعتو

 كتدمصو ك_سفن تانق كف ها لوقت هنأرعا اذاو اهصذف ةبحوش ىلا تو

 ك.لعال تاقف لاق شدعن د ىأم فات ذفةاشلاهذ_هنم مشاعمناك اء

 مام م ماتا اكن يكس أه دمك تح .رد-داوأهف ود اس دق ةاشلات أ

 هذوبىنءافهمف كل بتك أئث كدنء له تاق ئاهتاك أورانلا لعابت+رل

 اذ_ههل تدتكو هيدب نهب ىذأ ادامرلا نم اذوعترتلو بارحنهةعطقلا

 هلااوهذفةمزايعل اند ىح نأ هترمأو مماخلا ادهيهتة-ةو تا 2

 مهردفاأ نيسج الات درأ امهللاو لاقف م هرداع !أةئاهدخ ةعقرلا فاذا

 نكي لوو اد اوام.- داليا عر مهردفلأ هئامس تر نكس
 راصو هؤاشو هلب | ترثك ىتح ل نال ناك ا هعماهولجا اهردغل ابلا تاني
 نعم ءؤااريمأ ف يضم لزنم ىعمو عاد ارأ نمسانل اهل زنب لزانملانمالز“

 تامىريطلا لاو هثامو نيعيس ةتس لأ ف عس رلاةأاقو تناكو ىدجملا

 مانأ ةنام ضرع قو هعم ىداسملا نال متو ةئامو نعم ةسو عسل هذ :سىق عبنرلا

 ةورذ ه-.اءو ةذيدملا لخدأهنال ةورفوبأ ه34ليقاسع او ىلاعت هللاهجرت امو

 لبجىس نم ناكورو.ق ار غص لعجو هقتعأو هنع هللا ىذرن اسمع هارتشا و

 ةع.طقو ىلاعت هللا امنا لضفلا دلو رك ذىفأ 4 لو هيل هللا صلبا
 ةعطقاسف لق اساودادغس ةرومهمةريمك ه2 ىه وهلا ةيوساةمعس را



 ستانتك 00 هتلادجرفأ ناك لوقي وهندح لعدو

 ينام ةيلاغأ نينمؤملاربمأ ةريضح ك بأ ىلعم رع 31 عيب رلا هل لاقف هاج

 وأ ل بجد ابلو هنملِخل اب .الارادقم فرعنال نال عسير ايروذ -همتنأ
 ىلع يفق لال اعالق اعالج رىغاعمس راللاتة:. دااروصتملارفءد

 1 «٠ ىتذ هل ع ٠ رلاشّلاو ىوقران دبىدهء دج دقق

 ةهسأ م روصنملا هلأ ىت> ةوثنعرامتالابئدتسال ناكبف
 دو هنءرخأتن لا عهارعأف هيروصتللا بعأف قيس قرأ تاع ذرجأو
 00 , زاتجافهزاءختساىلا ةرورضلا

 , | ةجيطوعالا فلتر ىلا ةكحتاءٍتيب اذه ني_:هملارمأ اب لاقف
 2 ىراصنالا

 ... لومداؤفلادبو ادعلاردج 4 لزعن ا ىذلا ةجحتاع تدءاب

 أ ليم ”الدودصلا عمك ملا اهبق « قئاودودصلا كم“ الىن|

 "قايتسالا نو درابخالاءا دباب هتدام فلاخمل لاقو هلوةقروصنملار كف ف

 ةايغاطيعلا ىبت اىتحأشف أش اه دفصت وودمصقل ادد درب لمقأو ص الالا

 وا اعدم « معذعسو لوق'املءف: كارأو

 ١ أت لاو هي هلانرعأ ام لرلا ىلا تاصوأ له عبر ايروصنملالاقف

 .عأولجران ءض رعت فطلأ اذهوافعاذم هلهلعلاقذ عبرا اهركذ
 ' لا فما تق تقولإ كلذإرثذملذ لولملا ا

 ارا هادم تنال انّتكحو القالاو جهغل |ميصم ادارأامرك ذهمق

 ' ناكو نب_:مؤملارسأىدهملاد_:ءاموناك تلاقن الس نيرو رة عج نبا

 ش واكف ناوي نمةملق هعمو عبرا هنيط لع دذارابتالا لاهم

 كفو 0 1 لان ةفالغلا ماع ربط وهوا 7
 2 هدأت . وهو أر ءألح راه ينءاح هود ةرلا ذه نمسعأ تنأ أرام :

 دليلا رمأد نتف عم لا ىف ممىذلا ل رأا اذه ىلع ولد نينمؤماربمأ

 2 الط تلو بم لاير كتر ىدهااهذجأت ةعقرلا ىهدهذهو هلا

 لاقف كلذ انأر ىلعأ نينمماريمأانلق تناك يك ةصقلاب كرب الفأ ى ام
 | اك امانا عامجمسأ لن ءام- بع قدنصلاىلا سما تدر 2

 تدقفو

١ 
2 



2000 . 
 لكنودة باهت رتخا فيكن كلو بسلا عاقما لقلة داو 3
 دا بارك كد ءرغصو هنأ :اريغص هلدنعربك هتمحأ اذاكنال ل قئث

 راثأن ان رعلاعيفشلاةحاحكءلاهةجاحو نامدصا |بوث ذك هبونذ تناكوإ
 ' قدزرفل !لوق ىلا كلذي

 انابرع كت ىذلا ع-. .عسل لبق »* ارزت٠كيتأب ىذلا عيفشلا سبل ٠

 ةذالخلا بلطالا ماعلا يرعب زلا نهللادسع ىف تايبأ ةلجن٠تنما| اًذهو:

 ناك ىومالا تاورم نيكللادبع مانأ ف قا ارعلاوز احنا ىلع ىلوتمناو هسفتل

 محل لدفيل ةاكم ىلا ةرمصملا ن مايضةراونلاهتجوزو قدزرفلا مصتخأ دق

 دنعراونلا تاَرو هنا ددعنبةزجدنع قدزرغلا لزتفريب دا نهتل دبع امهتني:

 كلرئوراو دنا هبادمع ضقت يلام منا ا ا عفشو هللا دبع ةدوزت

 لكل ير ضد الثمن ابرعلا عفش اراصفةروك ذل تأمالا لاقف دز رقلا
 3 تول االول بدلا بيل امعش راب ك حو امووروصنملا هلل اقو هتعاغش ل مقت نم
 اذه دعت ل توملاالول لاق شل ف.كو ل اةترملانال لانا قلب اطام هل للاسقف:

 هر الاس عب ب رأثو اقولا يرضع اقروصتلا ]لاو تق دس ا

 ىد_هملاهدلو تر طدقو رو صن اس أر ىلءافوقوامون اك عم: رلالاقو همو:.|

 ل ءلوب نأ همم ردو نأكو روصقملاْن . حاص لبق أ ذا ةداسو هدهع ىلوذئمونومو

 ماكنت 3 موت د ارجو مهمأس أردق لع سانل و نيطاسعسلا نيب ماقف هرومأ ضعي

 للهس ال اهوحو ىلارظنو هقن ةعاو ساب ىلإ لاقو هيلا هديروصنملا دود اَح 9

 5-1 مخ ىددهلا بيس كلذاوه 7 نلكف هلضف فد , و هماقم ذب ن هممف

 نينمؤملاريمأ ا كدنع ما طترو هل اقف ىمتلا لاق ةنثماقف هن

 2 .؟وهقب :ليملو هقدرلا و هنانح ىظمأو هنانن نسخ أو هناسأ مصفأ ام

 رعاششلا لاقاكوهو هرتأ ىدهملاومونأن ينمو اريمأو كلذك ترا
 اق2 هل_ةهفلاكحت ىلع « امهواش قفي ناو داوحتاوه ٠

 5 .. ماهر ولم انك « لهمنمناك امل عداقيسوأ *
 لاق دهمان م هصالح:وروصنملا هت اضراو نيحدملا نه دعت الأ
 اهنالا جرف مه هرد ف لأ نيثالثبالا ىجيمتتلا بر ذمالروصنملا ل لاقف عم بةرلا

 رونصنملا ىلعلدند نيرعثاسلا ضعب ناو رعت بأ هلنكيمل عن لانا لاقيو

 ل لج 2 + 1

 و 1

2 5300 
 هر 0 نسي 3 1 1



 »ها ف ةذيلب ىهوةزيح اىلاةيسنلا هذه ىازاهدسبو ارت
 الا بئاع نم ىهو اهتم رقاب واهل مارهالاو لي:لا ضرع
 ظ اع لالا نما ىرأانأوالا ةشا ضرالا هحو ىلءامءاكحلا

 | م تا مهنهر 5 اه لدللارأ

 6 . اعدت اس الا فاقت
 | هلي. ةلولم ارئاس ىلعاهباو زق 4 اور آماظع ؛لوامروق ما اردالان الضو

 ىلع امدسد مهرك ذى نأ اوختوتو م-متادح ىف م-يماعاوزيتاكم تام
 ' ىلا نتن رم صمم نوغأملاذغ اثا زصواتلو زو معلا نات وهذألا

 ةراهنو قارم4خاداودجوذ ليرز انني هده سات نايت
 ك لوطار»كمأتنب اهالءأ ىفاو دجوو اهف كوأل ارمععن ؛ واهرعأ ل وؤب

 ات هفنيط نر ضو حطو عرذأ ةينامثز محم عالْشأ ند

 22م : ىلءةقفنلا تناكو ها وسام سقت نع ف ةروصعل|ارمل هتنأ دقو

 قالو دل تلا زمدلا لوالا سيره اقر «ةديدشتن ىلأو

 لعتكساوكلا لاوحأ 2 نملدءسأ مالساا هيلع س زداوهو خ ونحنوهو

 ةالاقيو + ناهذلا نه هيلع قفش اماهعادياو مارهالاءاننب رعأف نافوظل |
 امه ؛ةيدق امهمادبتكونؤلملا جادلاءامه اثغوررشأ ةمسةَدمف امهانب

 : ملا دزهسأ م ءدحلاو ةنسةئاقس اوم دوماندعن قأ» نمل رم ا

 0 1 ارا اريدحامهسكب اذ نول اجباس و

 ش 1 : كما ةورف ىأ نب هللا دمع نيد نب سنوي ني عسب را ذغااونأ )+ نس
 0 . ع(هنع ةللاىضر نا غ٠ نينا ةءىلومراغ#اثرح | ىلوم

 !ارواليوأ,ىاس هلززو مووصتملارفعس أ جامروكذ لا عسرلا ناك ٠

 17 هنلا]ملارثكح ناكو ىلاعت هللاءاش نا نيسلا فرح فو ةه؟ ذى الإ

 'هللمَءا 00 الطلاسم عنب رانامو هللاقهياعذاقءال |
 لاف مدس عاقبا نمدتلا ككمأ دق هللا ةف باساب عقتةمحملاناكصو هل لاتذ
 لاقهشبحأكبحأ اذاو كدحأ كا دتاعفادا كناو هءلعلضفت لاق كاذامو

 )0 لو



 250 ظ

 رضيت كل نوك سف ىف 6 و كديد- قت مذ ىلع و |ىئعب بوق

 د_جعان تنأام اماز تاره د أهفنوكن اناهراال ل( كما تاذهو تانه

 ميعفتأ تنأف عسب راب تنأامأو كلام بهذمىلا ٠ ع راسف كلا دمع ننا ىنعي

 ىفاشلا تاما عمي رلاىلاق ةقاهلار فق ىوقس أن ببتكمأ ارت فدل
 رتسن هبرغلا ىلار طنب هناك ىت- هلاقامىلا مهنم دحاو لكر اص هن هللا ئذو
 اك ناهس نب عسب لالا امد ويلاةج رت ىف هذعرات ىف بيطخملا كحو + قوةز

 ىطد ودل ا ىلار اذ ىنزااو ىل امد و.لااوانأ هنعدتلا ذر يذاشأ !ىدي نيب انولح

 هنا ادهن ورت لاقف ىنزملاىلار ظأ مهدي دح ىفالا ثوع ن اد اذه نوزتلاقف

 دحأ موقلا ىفامهلل اوامأ لاقف ىلارظت مث هثطاط ايش رم .غيال نامز هءاع أب
 نعىورنمرخ آ اذه عب رلاواوش- ملعلا هنو شح ىنأ تددولو هنم ىل عفنأ

 ىرصملا ىرذ_.:ما يظءلا د_.ءنيدلا كز ظفاحلا اطزع تءأرو ردع ىفاشلا

 رهو ندكللا عج رالار ش

 ارومالا هللا قدص ن٠ « اح رفا جرتلاةبكا»
 احرث.- ناك هللااحرنهو * ىذ أهل: ملهللا نت نما د

 نذدورمدع نمة: امو نم همس هخس ل اوس نم نم رسشعل نيذثالا مون عس رلا وتو

 ابمف ماخر ةطالب هارد: :ءو كانهةرجىف هيرك ىف ىعاققلا لباس ةفارقلاب

 تفلالادع و وءارلا خو مملامذب ىدار ماو «ىلا.ت هللا هجر هتافو عي زاتو هع

 رثك قااهتمجب رت نعل ةريك هلق ىهو دارم ىلا ةءم-سنل هذه دل هْهمالآَد

 'رملاعمرا ىرمدملا ءالولان ىدزالا جي رعال |نيدو اد نين اهلس نب عسي ؛رلادجتوبأ )+

 مامالا ب تبهحاص * :ءهللا ىذر ىفاشلا مامالا باص ىزريلا ف

 ىيذأ اثنا ةقثناكواريثك محلا نبهللاد. ءنعىوراماو >4 ع ةياورلا ل“ ءاق ناكشنكل

 ةناحا هلع ت>رطقرصءاموزاتحاهنا لمق « ىباسنا او دوا دونأ هنعىورو

 مهرسزتالا هلل يقف ايش لقب :ملو هبال ن ءهدغنم لع>و 4 .ادنءلزنةذامر

 تس ةندسةغا ىذ ف قونو « ب ردقفدامرلاببوصو رانل ا ىقدتسانملاةف

 ىلاعت هللا هجر ططخلا ىف ىعاضقلا هلاقاذك اهبهريقو ةزيجان نيدث امو نيسهتو

 نمةانما!ءاملا نوكسو مج ارس كب ىزيجناو هيف مالكللام دقت دقىدزالاو



 5 000 0 اذ

 2200 م0
 لاننا ىيرتأ اق منع اذهلاقو لزنااخ خور ل دو اك واعج

 ظ سافل نوما ىلا ةعمر ١ يوتيتسخ زنود هق تلات ءكدنعىذلا

 تلق رانا قسرا طمأ رش ةأو نسحم او كلام هات أف هّمقلح

 طاف جرت لسو هل هللا لص هللا لوسردص مى صف جرخأ خور اهجوزز
 0000 يارس سكنا ولطشونامانأت ةرفاو هقلح ىلا

 <. زاذهل_.ةذلحزا اذه نملاقؤهمف هوبأ كشف ل :وطدوستلق هءلعو

 ا تاردقل هتدلاوااقو هامل عجرو ىنءاهللا عفردةل لاقف نجرلا دمع ىلأ

 ٠ د ااعأف هلت اماعهقفلاو ورحل لأن مادحأ تل :ًارامةلاح ىلع كدلو

 ٠ ايلافنانمزا هللاواللاةف هةوهىذلا ادهوأر ايدل نوثالث كب !|

 ئ :أرام هللا ددعنيراوسلاق 95 هة«.ضام هللاوف لاق هم اءةلك لاملاتةذنأ

 ْ لئلو نسم االو لاق نير نباو ن ,س |الو تاق ىأرلا ةعس رنء لد :أ ادحأ
 3 اوس ونه ءرخوأ قددصل هيدي قاع زمسأ لجر ةئيدملان ناك امو نيريس

 آ 'تيهذأ هله قفمنا اونعال أ: لسع متوهردا فلان امدزأ هتاوعا ىلع ققأ

 ىلع طب غاد - أ تدجوامىبأ دانه لات الل اقذ كه ام قاد تنأو كلام

 ْ ةيفثافارةثامو ثالث ةن- نس ىلا .ةونيثالثو تس ةنسى هتافو تناكو < ىهاح

 ةملوراتتالا ىلا لقت |عابنكس ناكو رابنالا ضرأ» حافسلا هاب ةْي دم ىهو
 1 ١ 5 ىأرا ةعس رتامذ :مهقفلاةوالح تيهذسنأ نيكالاملاقو ىلاعت هللا

 1 ىثاملا,نفدهناو ةئامو نيثالث ةنس وت هنا لوق» نم لوق نمد عجم نككالو

 نم تال ةرشع ثالث ةعمما مو ةفالخلا ىلو حاغسل انال حافسل هاني ول

 هك :ل1نابرأ هلقتادك هثامو نيثالثو نيتنثا ةسوخ الاعب ,ر

 ا
5 
0 8 

 ظ

 ْ ا نذؤلا ءالولا ىدار 1 لماك نيرابحمادبع ني ناعلس نب عسرلادهوأ)+ ناهلس نع را

 ّ : ْغ +( ىفاش || مامالا بحاص ىرمدملا ٠  ىدارا ان دؤملا

 0 اقوىتبوار عسب رلاهقح ىف ىفاشا | لاقو هبتكحرأ' ؟ أىورىذلاوهو مامالا بحاص
 ظ هأ نأ ى 0 ران لزق. ناكو عسب 00 ةقستارلا هدام ىفاثلا :

 كذع هنع هللا ىذر ىفاثلا مامالا ىلع تلخد ل اق هنأ هنع ىصو كتيطال علا

 : «انأان تنأامأ لاقت انءا ارظاف محل ادع نءاو ىف :راإو ىطن ومل|هذذءو هتافو

 هدا عوز
- 2 



 7 0 5 20 ا يا ينل ل ا 00
 يأ 7-1 71 /

5 00 

 تااقاوئمربك أىأ سال ادزه تنكدقو يو تاقفالغلا تاميدلا لا هتلاو

 لعف اخاف تاقذ تسأوا.ندلا نمتدصأ لاحىأ ىلع ىلاست نكت لهما

 ن سثش لف اخ تاق ءاش تمل وزع هللارو: ني تاتا غض ىندأ كلاوأ

 لادم برت رعأب نرخ تاق سناك اماقرن ن١ ىطعأ زم, تلاقرو دم
 اًمهجز ءلرمق ىف كل ذب ىطمتغت نأ ك شو ٠ هرك ذف رثك كءلاع تلاق لوز عدلا

 ىلاعت هللا

 نيعتل اردكسملا] كس و رف نجرلاد.عىأنبةعببر ناسف عوبأ) +
 *«(ىأ رلا ةعربرب فورعملاُس رقمك

 ن.كلامذخأ هنعو منع هللا ىذرةيادعأ | نمةعاج كردأ ةنيدملا لهأ ههقف

 ا :دص لف سنأ نب كل امان دنأ ىلاع: ىلا هللاد .ءنيرك لاق: ءهتلا ذر رينأ

 نوغوؤصن ”امموتاذانل لاف هع رد ك2 ن مهديزتسا اكو ىأرلا ةعبب ر نع

 منلاق ةعيبرتنأ هلاذاق و هانم: أف ةعيبرانبت اف قاطل |كلذ ىف ٌحانوهو ةدئرب رم
 كلامّك» ىلح فك اناقفعت لاق سأ 'أ ني كلامك _:ءث دس ىذلات نأ انا
 2 .رذاكز لعل نار رمح لو د نم ال5 5 !عامأ قاتلا اظضت تنأو

 هسلحم ىف ءاك-ةبامون ناكو سرخالاو انلاني تكا أنلا لوقيو مدلك اكل
 همالاك ىلا تاصنالاو فوقولا لاف ةيدانلا نم لدار ءأ هيلع قوق
 زاحالا لاقف دن ةغالمل اامىارعأ ب هللا ةف همالكهيعأدقدن| عنب و نظف

 ناكو ةعببر لهن مومل اذنمهسفتنأاملاقف ىلاامو لاقف ىنءملاةراض عم

 نطن قلج ة«سرو ةممأ ىنمايأ ناسارشملانوعبلا ف جرعة عيب روأ خورف

 عسسل يلة للا يقم راكد ا أ نيثالث ةعبب رّمأ هتجوز دنع فلذنو هم هم ا

 جرف هدعرب ن أسلا عفدو لزنف رد دن قوأ اسرقك اروهو هن :-د نب رمذع

 بتاححد تأ أ هللاو دعا, خ ور لاقف ىلْزْنم ىلع مهما هللا دعا لاقو ه عبق 1

 رثكو ةعمسر نون مهل , اوقاف سنأ نيكالام خاب ذ نارا مّتج| ىث- امثاوتف ىرحىلا ا

 يأ كلاملاقفاو كس اعاو 1 0 2 /



 فرقد اهنا نم لوقت ثناك انآ ةلاسرلا ف ىريشقلا مساقلاوبأ
 0 لا نلئانب ىتطتالف اذه ل عفت كام اجرا و اص
 ولو ءانزتلةاو لق لب بذكت ال تلاقف هانّحاو ىروثل نا ءفساه دنع
 100 ازرخ] تنك مهضعب لاقو سفنتت نأ كل أمت مل انو نع

 ا | كو نمل دانع ةرخعروت نم قاطأ ىلعاشتأت كاباذهلوقت مانا اى

 000 جك ااهاناصو نمو اتوا عاالفلاهأ نوت املوق
 32 000 ل ا 2-3 ااا دروأو كت ب نوعكم

 | 00 قراعملا

 ىسواحدارأ ن*ى مم>تحأو « ىدعداؤفلافكتلء>-ىلا

 / ” ىتننأ داوفلا ف ىنلق بنحو *« سن اوم سلعلل تم م- اف

 | 1 كاروذ م قف ىزوملانناهرك ذةئامونيئالثو سج ةنس ىف اهتانو تناكو

 نر 0و رار هر ىلاعت هللااهجر ةثامو نين انممو سن ةنسدرعغلاقو
 ا ناك فاىزوحا نياك ذ ذو روطلا ىعش تع سأر ىلع ههقرشنءسد_قلا
 انآ تن احلا لضتمهلدانسسا روك للا ةعب ار ةجنرت ف ةوغصلاةوذص

 ١ تلاقةدب ار مدخت تناكوىلاعت هللاءامار احن نم تناكو ىزوحلا نسا لاق لاش

 2 | فالس تعم هريقلا علطاذاف هلك لالا لصن ةءنار تناك
 ةىهو كلذاه دقرع نمتدنواذا لوقت اهعغسأ ت 5 اارفسس ى ىد

 ةترمالا ب بووتالوواتنلا ثشو ا 4 ىلاو نيم انت كس فن ان
 00 امىت-اهرهدا مأداذهناكو روثتلا مود

 ل ند ةء> ىهو هداه ىتمج ى ىتدنفكوا د قوع ذو الودعأب

 : "تت 'اكفوصراجو ىهةمجا كلل: قاب دك تانور انك دهاذااهمف

 نمراهتو ءارضخ قريتسا ةل> اهملع ىتانم ف اهووأ ةنس كلذ دعب اهتيأر مم

 4 000011 تمار ان تاقف هنمنسحأ طقأشرأ 0

 تاوطف ىلع هنيرتامدبتا ديأو ىنع حزن هللاو هنا تااق فوصا راسم اواهمذ
 علطشلتف ةامقلا مون اهماون امبىل لمكمأ نيلع ف تحف 7 واهلع مح :وىنافك أ

 ْ لوزع هللاةما اركنمتأ ارامدضماذهانوتلاقفاشلا مانام تنك 20
 . اناقس تاه تامه تلاقف بالكىأ تنةديبعتاعفاغ ا 4تاقف هئادلوال

 1 هللاو

 1 د 0 ا وا ا ن1 03 1 مص اد. هس صح جس
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 هبراضم نة ىضمأ هلع ظو 35 الهشم فسلا,هترز ىذلا ىدقأ ٠

 هاو ذنم ادا تحل ىد » هل قال اق ىداحن تعاشاخ

 ه.حاص اناتشأ بحمباف نأكن م 4 هع غل لسن ندهن ناك"

 أ ف. ىتل| دج رتفاهرك ذمد ىتلاتاسءالا ةمتمل اقىلاعثل اهلدروأو

 اينزأ ىلا ىولعلا ايطايط نيدجأ مس اهلا

 درب الو صق:ت الو هفد هللاد < ىمو قرارا لن ضد تلا تا

 متل
 معن هبط ملظ هج نم « انرتسس ليالاواعمانمقتلا ا

 مركلاو فرطا الات قارعالو < رش هناي تييمفعا اشتن 010
 مدقانب سن ىذلاب تعسالو ان ودعلا دنع ىثو نهىثمالف ثا

 .اضأهلو
 لالخمالثكاوضن . ىتأر انوش - دلال

 لامش فيط تنأو « مانمءاقللا اذه 202001.
 ىلاح كنب ءاسا هب نكلوالكتلقف 0
 قايغوم ينقل 5 ىنم فرعت ءث سداق ا

 قوتو «ةج جيادمهسأ قروهشمارعاشلاةتامن نب نيزعلاددعلو ةنسعتز ال39 ًْ
 مانأ قرد ىلا لدو د ناكو هيام رأو نيرشعو نامتةسر فص عال

 بجرىفاهلاعأو ةبردنكسالاةيالومداقف ارم اصىديبعلا ك احنانيرهاظلا

 .رن ذاذكه قشمدملا عجرم ةنساج اأو ةنامج وأ رةمشع تر ةيدسل

 ا

 و

 ل0 ادا 2210210 أ + ]+ > 1| 21

 ب ع * فرح])» 5 ا 224 ه7 دك 3 الكا. ( ءا ل١ ف
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 كت ءلآ ١ ةالوم هب رمح. .ل|[هو :ودعا| ٠) همم تنب ةعب -

 «(ةروهشملاةحئاصلا
 انما هوه تانجو قوم.

 فن ف فاتت قبو رسس تكتم يونج تدع

 3 رمتميد + 4 0

 جام سلجم

 ةئإ امن رس وانما

 يصح د جال يحمس

 رعش نمو ى مامومال اع أهللاو هلاأ اذه عاطااىأ ةجرتفاض:أ و 2 ْ

 ركجذو ةروهش٠ةدامعل اوحالصل !ىفاهرامح و اهرمدع نا..-أ نء تناك ش

 هيودعلا هع ر



 ا

 عاملا وأ

 ْن ننرقلاوذ

 ناد

 اًضأهلو

 00 لا
 ؛ . ناهنذؤيناقجالا ف ناعمد 5 ىربناو ةدمحلاو ةسشلا تضم

 / نابلق ىلسدلو ن-ءدوع يب ىدسمر تاثداحما منام

 اردو انابرع اتا ةفاص رلا عماج دنعاهوتعمةعج مون ت تياراض.أ ىلشلا لاو
 . صو ىراوتتو عماجلا لس دنا ها تاقف هللا نونجتان هللا نونجعانا لوي

 5 راق م دشنأف

 ع علا قوت ىلاحتامقسأ دقو 5 انق- بحاوضقاوانرز نولوق

 ,قاممسل تفنأ اهتماوغنأب لو * اهلاوفن أ: لو ىلا اورصأ اذا
 ًَ ملثو نيثالثو عد رأ ةنسة حم |ىذ نماشسق نيتلءلل ةعملا موي هناؤو تن اكو

 ىلاعت هللاهحرةن_.نوناثو عسورعونارزم# ا ةريقم ف نذدو دادس

 ١ ًارنمرسن هدلوم نا لاق و حدأ لوتالاو نيثالثو سجخ ةنس تامدن ال لاقءو

 ىهو ةليسث ىلا ةمدن مالاهدهب وةدحر لا ءامل |نوكسو يشل ارم كب ىلمشل او ب

 نوكسوءاراا ضو ةلمهملا نعسلا نوكسو ةزمحلا مضي ةنشسورسأ ىرق ن* برق
 | ةارودهتعءداب ى موةنك اسءاهاهدعب و نونلا ةهةوةهعملانيشلا جتفووا ولا

 مةونونلا نوكسو ةلمهملالادلا م دياي هلاءارو امدالءن هلئورهم

 واللا داهدسروةنك اون ةسوتواو نال د«وةدحلا ءايلا

 اص عل 0

 “2111 0 30 21 0 ١

 يول ادع أ اراها كنج قفل د نتن 1 0
 ْ «( ةلودلا هدجو بقتلملا ى املا نا دج نيهللا دمع

 5 أو همست ق لانه تمفرو ءاحلا فرس ةلودلارصانددجركذ مَ دك

 000 رظارءاشروك ذل عاطملاوأ ناكستداعا نع

 ْ هلو هرعش نمو
  فلألا ماللاقانتعا تنأراذا + فععلارطسأ الد س>الىفا
 فخذلا ةذثنم امقلاملالا + امهقانتءالاطاووئظأامو

0 

 تح

 ىدفأ



 وف « لاقاكوأ ةالصأ اكد هدمت نملسف اسال

 ىلاعت هللادجردي طفيل +

 لصالاىناسارخاروبتملا اصلا شافو حاصلا ىل.ثلا بوك هوه اذكمو سنوب نيرفعجلبةو ردح نيفلدركي وب 1 '
 « ( اشاملاو داوملا ىدادغيلا

 ىقنموديذحلا مد اقلاايأ يتلا بو بهذملا كلامردقلا للجن اك ٠

 باتالفدنوابتدىابلاوءرمأ أ ديعفناكو | من0 هللاىت اا نمورمض# و ٍ

 داتعيل حملا ن .ماذكواذك لك اهنا لات دّدحلا قوف ع[ تا فهنا فاك

 رهمثل-داذا ناكو رهطملاعربشلا م اء ىقغأ اينو جيت هلال ىلا ١

ذه لوق» وتاعاطلا ىفّدح هلوان .!!ناذمر ١
 موظعت :ىلوأانأف قرهمظءروشا 

 اريك دقن ٠هرعرخ آى ناكو“

 هر همم !!ىةلاؤتن او تلكل 3-0 هيف تموأ عضوم نم كو 8

 دش[ وو دس ق فدو هددت فقوذ دنا جت لمار للا

 روهشملا

 بعصّدصلاوّدصلانىفومرو « بذءلصولاو لاصولا ودع 3
 بند كاذامومء-فى ده طرق + ىتذنأ اوعمزأ نمد اوعز»+ !

 - الا تح نم اح ام +« قالتلادنءعوضخلاقحوالا ٠ ا
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 اك لا كلمأ لذر * ورملا هدهد تءاغ * اكتأر انف هلو .ارأ نأت دنتوب

 امونهزاد ركب ىف أ ىلع تاخد متل نسما ا ا

 برأ | هيداع نم رخو هصرال كدا لح

 تعا ا ِ نم 3 ع رمق ىلءىوقبالو

 باقلا كرصيدقف منيسعلا كرتاناف 2
 اندشنأو هلائمام امءا ولا ىلع نإ ا رتفاضإأ ب ا 2

 1 لدخ ا



 دجأ نب ع
 ىناةسعمل ١

 ىمن مصل : ل هناكى ثم ماقف لعد قوص ىلعأب هنذأ فت ضو: م

 مثمامالا مايق برق نأ ىلا دعمملا لد نمل: : لزم ل الضلا ٌتادع وشل

 'لاقفاوتعيضوةضد رفاا|تكرتواهتنس>أو ةلفانلا ٍتاطأ ك امأنميعأب

 ”نكنسدلابحاصتءأرن تغتلا ماقت نأ ل يقف ةالصال عماجلا مويلا ترمضح

 34 ةرعد الوقو جلع داب حاس هاجد ناكود-جأ نيعدلاق كد هنيدكذلا

 ديفا ,.كحلااناوبد ىلع هنع هللا ب رراطلا رع تارك ذ ذملا

 رمل كنار ل سدتاءانر + ىلاعت هللا هج نات ت انقين نضع

 00 ” اهنعتاس ابىرتصلا امهابر مّقتيملءق تامذق ىاطلا ماستوبأ ناكو
 . لدءدو تام مول ضدمح ىو دموي ىتعولدةوأو قلك قداز دق

  ليسمنزع ءامهكاشغت « . ةل_ةءامملالزتالىوحأ

 ١ ١ لصوملاب ةّمرو ىنلا ىرعسم * هنو دد»م زاوهالا ىلع ندب

 ءالاهدغب وةدوملاءاملارمسكو و نيتلمهملا نعل نوكسو ل اذلارم قلد
 ْ دف عرمصلاهياصأدق لجرباموي تررم لوقو ناكو فراشلا ةقانلا مساوهو

 000. «(قاتسملانجرلاد عنب لعد نيدجأ نبعد )»
 ةعج موب ترضح لاق مهضعب ثّدح «ةل جت اقؤأو تاقدص هلوراس دل |اىوذ نذ

 ا اظراقولا نب فصلا ىف ىدين بالحر تيأرفروصنملا ةثيدععماجلاددهمملا

  هرمأ نمل ذ لعرركحف ةيجلا سانلا عمل صب لغ# ةالصلاتمقأو ساخ

 ا يا املف هل_عف ىنظاغو هلاح نمت .#:و

 ١ ملم شمس تف 00 هايد ىلع لاقوهامو تلق ةالصلا - نمىنعنماردعىل نأ

 نمو تاقف ىرمأ تغكو ىلءترتسالا هللابشا أ اسافىلاسث ىف تأذحأ هذوح

 ىلا ضما لعد مل لاق فةصقلااهلرك ذف جل اعد ىلاهتقؤ ىف ىضذمو هلوق ع معمذ

 1 رظنف هراسح جرخأ مثهساجأو ىنايث نيت عيل رووا ٠

 . كلوأ طلغ هيف نوك. الرطن | هل لاقف م_هرد فال 1 ةسج ل جلا ىلءهلاَذأاف همف
 5 . نزوم»افولا ةمالنعهتع ىلع تبثأ وهيأسَج ىلع“ اد برضقال لاق هتان ئ؛

 .ة#ل اذه لق: نأ كلأ أو انس اهف * كانالأ سد هل لاقو مهرد الآ إ هسد

 فالآ



(819) 
 اهدهذتق اهدعب لق د ثرع-صو + اهتعطقف تاكأ اًمساى كده" /

 ظ لزغلا قهرعش نمو
 ىف هسأرب يشمل عض + ل->رنم ملأ ىدعنال

 اكفسىئداذائحاصاب يكمون نقمك ىرعش اننا

 اك رتشا دف فرطو ىلق « ادحأ ىتمالظاذ- أت ال
 رصصمربمأ ىعاز را كلام نب هلل ادمع ننبلطملا حده هرعش نهو

 انانحوةضورالا تكا انامز تءقس باطع قا

 انكنمانئاك 'لربغ ضرأ *« فاكت كادنالاىدنلا لك
 اناسحالا طاش | ىنتكرتو + ىتتدسفأ ىلبتيلانىنةلصأ

 رعاشااالاسانلاهاوتجا الا طق د-أ ىذكرملهنأر شل الضف نم هم الك دو
 الف هللاو تذس-أ هل لاق  ىت> كل ذي هل عزقيال مثل حد لاداز هيذكد از الكهناف

 نلوسدنءامواك لعد لاقو ىلا هلل اب نعع ءاهعموالاروزةداهش هلد مش ْ

 ىلا عوجما هّرطضاو ثيدحت !اناطأ ف لذجلا دي دش ناكو غسنلملا بتاكتلا نوره

 كه ريو الو نيكس هةركال مره ساعد دام ةعصقب ىأت هئادغن اعذنأ

 دق_ةف ةءصقلاىام ع .جباقو هتقرم فاه. ض | غفزي خر دك دنع و

 لاقوب تيمرلاقتف سأرلا نأ خام .ط] ل اقو هسأر عفر مت ةعاسافرطم قف سأ رلا

 نم تقمالىاهتلاو ك< و تن نظام سدي لاف هلك نال كنأ تنتلظ لاقذو
 هك :مو عد رالا ساو هيف ةو سنتر سأرلاو هسدأر برب نم فيكمف هبل

 نرضصت نال اهانم عمهم هذ هد كربتي ىذا هفرعهبفو لضف نا هتوصالولو عن

 مظءرن لو نعم .اكلا عجول سك هغامدوك» , دا نيعك نارعش ىلا ة ف ىل#لا اهم
 نموقاسل !نمو حان 4| فرط ن مري هنأ تاعامو أ هسأر مظع نه شهأ طو

 ىردأ الهللاولاق وهنأر ظناف اتنأق 7 الن أ كلين نم غلب دق ناك اف قذعلا ا

 لدعدو + كسح هللاف كل نطن ىف ه,تمهروه نأ ىردأ ىكل لاقه.تيهروه نأ :

 رعاشلا ازا صن .شلاانأ ىلا نب زر ننهللادنغنيذ رشد 5 معنبا
 نيمالا هدلو حدموهانر تاماسلو ديحأر حاّذم نم ص. دج اونأ ناكو لا و

 ىش رأآوت - نس قولو ةئارو نسب راز كان لد لسنا اكو+ 1

 07 كرت مس بخ حو 0

 ناك ااهور زارهاروكو قارللا ط_ساو نم هدأ ىدو بيطلاننيثابو



 1 ممل

  اعلوم ناسللاىذيناك هنأالا اد. ارعاش ناك ةعلسءافة ىو اسثورطأ

 2 .ناكفهرع لاطو مهتودنخ ءاغلخلا ءاعقو سانلارادقأ ن م طحلاو ودها
 4 . دج ااهلعىءلص نمىلع 0 ىلع الحا يضر للورق

 1 ةاتن أ ل1 تا الاد 4 ذمّدقملا ىدهملا نب ميهاربا قل عاسلو كلذ لعفي نم

 1 اندادر

 ش 53 قام سام لك هبلافوف 5 هلهأو قا رعلاب ةلكش نءارعذ

 أ ١ هنادس هللا نا نيذمؤلارممأ اب اقو هلاح هيل اكشف نومأملا ىلع مب هاربال معد
 1 ' ةودايساو ببسنلاو ىءوفعلاو ذفأ لا كنهأو لع كاغت ىف كاضم ىاعت 1
 ١ ةلكش نبارعن هلوق لعل لاقامو نومأملا لاسقذ هنمىل وقتناف لبعد ىنادق
 ماذه لاقت الاد نو قارعأا

 نيهئاماهفاهدتر هنأ ده ضعد ن
8 ' 

 4 1 "ىلاووهتاةحاو ىلا عه دقو ىلةو أ كل نومألااقفاذه

 0000017 لاآر نيمالاب ىأر اموأ .. لما ةظشومأملا تموشأ
 | ١ دعتع كتفزشو كاخأ تلتق « مهفر.سنذلا موقاانميفا
 . دهوالا ضيضحل نم كودقنتساو 5 هلوخ لوط د ءد ءلرك ذباوداش

 نعءالااند-أ قطن اف انعو نين ءؤااريمأ ا انحدللا كداز م هاربا لاق
 يقال ةيضَو ىلا تا الاهذهىف لسع دراشأو كاحناعامت تالا لصيالو كاع ضف
 مالا هإةقودادغ هراهحوىملاعت هللاءاشناذ ؟ د "الا ىعاز را نيسان ا

 وهف ىازخ :لبعدو ةروهمثمةضقلاو ةفالخلا نومأملا لو كلذدو اند

 "فيك قوأ اخ البعد هللا عق لوقب تاسالاهذهدشنأ اذا نومألا ناكو مهتم

 .اهدهم ق تدب رو 0 1 ل اود راتما

 . قل بعد ج رك هسلعو رثكدا تا ىراصنالادماولا نب لسمو لبعد نيب ناكو

 'ناخرح ىف هو سرافوأ ناس ارخدالاد ؛ ضع ىف ةهج سم ملونأق فناكر هلا

 الز لءءدهدضتقف ىلا عت هللاءاشن اهرك ذة ” الا لهس نيؤضقلا|اهان !هالو

 ٠ لعوهقرافف هءاا لاسم تفتلب ملفا مهندب بله علا . نم هلعت

 اهطقت ىتدلصولا تاذتاواثب: هدازس]ت عانت ظن
 اعزب دو املاط دو هراسخد * اثحلاو غاوج ا نيدام تازنأو

 ' اعقرم كلد_جأ ل ىتح تقر <« عمطم كيف ىل سل ىناذعئالف
 كءيف

 ه7 فك د 77ج تجسكاو راو هج جوف 1 - م _
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 ءانكلم ندم 3 د وعسمنآطلتأ اةيديحلا َْى نش دناكوةذن را ناك ف 1

 مامالامهعمو نانا رذادالد نم معارج هاب ىف رانا اعنوإ قودستلا ١

 ىلاعت هلل اءاشن روك ا ةجرت» هرك دنس بيسأل هللابد ثرتسملا

 0 أهو نب سثعو عسأ ةزسةدعقل |ىذند هرشع م |رلاقوتسملا ناب

 ءاح نأ ىلا هكرتفروك ل | نس دىلا بن: نأدارأوهشلاةضقلا تسنت نأ»

 نمهءاف هكملام ضعب ري_سقناطام هش باي ىلع ساحو ةمداخلا ىلا
 اذاهلدفامغاهنأ كا ذدعيناطالا اريظأو هناا: فسلابهنأزب رضو هل ارو“

 ىلاعت هللا هجررهمما مامالا لو داغل كل ذناكو مامالا قح ىف لغفاع هنمأرناقتن 1

 هر رز كلادبلاد هذ اىذرثع عد ارلتقدنأ هضم رات نوءألارك دو:

 مزعو د ثرتسملا لتقذنمةمف ناطاسلا ىأر رغتب سحأ دق ناكو ىو ناد لع

 ناك هلتق نأ هخ رات قرزالانءاك ذو هطششت ةنملا تناكوازارعب دره ىلع

 دوش انف دف نوت امير اهكهتحوز ىلا ندرامىل الج لت قاما هنأوزيرب”بايولح :

 جرت ةروك ذل نوت اخراهك دلاو نيدرام بحط ىرزاغلا نذل شفيع
 نيةلوذلا دمعة نبا نوت اخ فرش اهمأ و روك ذ دما سد انااا .
 كالملا ماظن ريزولا تايةدر زف هدول دملا نون اخ فرش مأورءهج نيد ةلودلا رفا

 ىرشاتلاو ىلع هللاءاشناريوج نت ةلودلار ف ةجرتف كلذرك ذاق أينلو ١»

 ىلاةءسنل اةدهءأن مث ءاراهدعو ةروسكمةهعم نش فلالادعبو نونلا مهب

 ةع زن نيدسأ نه ن اد يطل نايس

 انوع ءاشلاىضازخم|ناهلسنننزرننىلعنيلبعد لعوبأ)#* 0

 لش ئببق نيناهلس نينيزر نب لعب ل هون ىناغالا حاصرك ذو
 نبلسأ نامالسسنيةمعز رب سا ١1 نمل 2 نبدأ اخ نبس اربثنب سد لمقو
 ىدادغيلا انا خلا لاقو ىلفانأ 49 . واش زعرماع نوره نس ةثر اح نبى دفأ

 ءاقرو نمل: هدب نبةللا ده نين اْمَء نس نيزرنب ىلع نيل ءروه هضراتف 4

 الرعؤ نال دقو دادغب ماقأو أامسقزق ن ملأاق» وةةركلانمهلصار ان ل

 3 هنا لاق ؤرغ>وأ ه2 دلو كود ع ل.ةو نجرلا دع لبقو نسحلا هه»او بقل 1

 'لاقو نب دل او نمادلا سد | مود هوأتقو هللارد كرت لا ىنءأ هتعدتار مب ةف ظ

 . ىعازلا لعد

 رعاشأا

 قب 5 با فلعل



 نرعلا ْ

 1 ”ةىلاسنب ,و سل دنالا ىلا ّنسلا كلذ ىفهرعشلص: نأ د عرس اباش سند ناك
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و آر شسيدرعإلاوا 01
قودلا تين نصت ع الا

 : اما مب د

 ٍْ 2 لوب +«( ةلو دلارون قاما ىرششانل !ىدسال ا ديزم ني ىلع

 1 بل ةسصضأا رك اداوحناك ةيديزملا هلا بح اص برعلا كلم

 وهز قارعلادالب نءريثك ىلع ىلوتس اودثرتسملا مامالاة فال ىف نكت ورعُشا او

 د است هللاءاشناداصلا فرح ءدادجأر هيأ زك ف سو ريكت ين ع

 شاتلاةماقملا# تاماقملا بح اًضئريرحا ءانءىذلاوهروك دما سدو

 | فاقلاف درس ةرك ذاك :رمدا|عم ناك ه نال سد دىدسالاوأ هلوقب نيثالثلاو

 ٠ 1 هتاماقمىفهرك ذيهملا برق |مارف ىلاعت هللاءاثنا
 ا 0 2 رات قوتسملانءاوةدي يرحم قى تاكا اد اعلا تنأرو نسح مظن

 ابتلج نم مىتلاةءمالا|تايسالاهملا آومسن دقامهربشو

 ٍ لتقل رماد أ ىوهوىلا 3 مناهلس ب هلسأ

 0 ةريزحلا لهأن اعف ةريعذل | باك اص ماس نبا تأرو

 قيشرالاهأرهاظلاو ءاحلا فرح هتجرتفاجترك ددووىناوريقلا قشر
 | : راتلا اذه قو ةئاعمهتو نيتنث اةئسىفاهغلأ هنأ ةرعذلا فركة ماس نانال

 طرأت ف فوتسمل نارك 6-00 درغملا لهأراءثانماس نبا ةفرعم عم قيشر نبا

 ْ هنعحز انوهو روك ل ملاهمحنأ ىلا بتك سد. داخأ ناردم نأ

 اون فلانا نددا لقق + بسالقو روصنا لقالأ
 تيصن تارغلا ف ىلنكيرلاذا + هنبطو تارقلاءام كل أنه

 سيددبلاب تكف

 ا 1 سدا راو ةضرأ ىلا + اعزانت ّن- ىذلاناردملقالأ .

 " تنشب عومسفلاب قامالاراذع ب اماف رو سلا مانأب عت

 ' ًاكصن ماركنلا ساكمر مصضرالاو هب ةعيكش ا

 11 قاَحاو ةلواملا جيان هن ةاروك "34 ةةدج نوار دي نأ ىودسملا نناريغرك ذو

 08 رصمىلاه < ا | لحتدود ادنسغب نعترف 2 هوو

 ذامصالا تاكلاداعلاءرك ذورعشلا لقب ناكو هم اسهم هخو نمةثثا ةنس ف

 سمسم 011000

 ل م 0 90 ١ يد

 0 ان يي وي ا



 )م ل ه)

 ىئاطل ادوادالا هه عمجام هل ليقفرعشل اوودخلاو هقفلاو إو هيلعدللا ىلص ظ
 ه--وؤاهدرف لقا ارهد ىلءامم نعّتسا لاقو مهردفالآ] أ ةرممع ةرذن همأ ارسق ]

 امهمأ. ضخناّر-ا'أف نتردملاةناام4لاقو نيكو لم عم نيتزدن هيلا

 قوام1لاقفؤ قرلا نماناقرقتعام- طوق ىفَناالاقف !ه اديشن اق اي

 هنمامهذخأ نمل ءامهّدر نا هلالوقو هما مهو دوال ن٠ ٠ىتقرق“ جا دهالو

 اوناك لاقذ هءترمأوأ هل ليقف عّدصت لو 9و ةطد * اح ناكو اههأن |ىنطو نأنمَوَوأ

 ازرار ناكو هلهأ هرلء امة نيعب رأ ماض هنا. .3و لطمتلا لوصف نوه

 نواعالو ءاشعرطغب هلهأ ىلا عجرتو قيرظأ | ىف هب قّدصتيو هعمهءاذغ لمحت

 عسب ..رئاوأ لاق ل ا داوم الازهر هللا انصانأ
 يا ان تارتسك لبر رق هند , قاطل اراد اطلع رغالا

 لاقفءاملاهيف نوكءاذهرغتذذق اول هللا ك جرب تلقفّراحءامدسف ند ىلا

 تيقبأا انيلالا سدلأالو انيظالا لك الوادرابالا برثأال تنكخاذا
 نمو توما اين كراطف ال هحاو امن دلان 5 م-لاقىندؤأ تاق لاق قرت "ال

 ةنؤم فخأ مهتان تيصصنا ىوقتلا لهأ 8 عمسلا نه كزارف ساعنلا
 د.شرلا نوراه م دقو + هر تاع نا اذهل ةعاجلا عانتالوةنوعم ضيأو

 3 ومهزدىفأأنم ممدحاو لك- اماوءاّرقلان هامؤق بتكف هذوكحلا

 ل الا ملعب ملدواد نأ هل.ةفهعسانه اعدف مهتلج ند ىقاطلادوا

 ءامعل |نبالاقو هلا اهب سهذن نت ةفينح ىأ نداجو ءكلامملانالاقف

 2 ارمأب وش دخت نسل لجيراهظ> نيهال ناف هيدي نيب اه رثا قي رطلا فدا
 اذهل عف.اسءاام_1لاقف هيدي نيباهارث هنلءالعد انف اهد هرب مسهر د ىقأأت

 هلك أت اشد كل تذيطو همدختدو ادأةالوم تلاقو اهلمقي نأ ىأو نا دنصل
 مهاح ىلع تلاقن آلف م امال ءئامافلاقف هتفتأو ايمو تالطف توزولاقإ

 اذ هنا لاق ذكرا كبف تامدالك 1 لتنأتلاقفوبملا !ذمبىهذالا ١

 امأ ىدم_..ان هإ تلا شا ىلاراص هتلكأ اذاو شرعلا ىلاراصءولكأا اذإ
 لاق :1 نيس ةءارق ثءْعَلا برمو زب غضم نبب هي هيادأب ل اقزيسا نيت

 قو هرمدت ند بانا ةشانا ملفا دنأ لإ هج ١

 ةنامو نم سو س+- وأ نيت ةنسدوأ ئ



 سدن نب دواد

 قاطلا

 ْ هللا وسو ة نس عب ويىلاعت هللا ان" "اة ىدالوأ ب دوب نّدؤم ىلا جاتحأ

 ْ 3 ا 0

 ٍْز ! هتلر رشوزالا- رلضافلا ىذاقلاهبلا تكف ذالوأ نمرشم قاتلا

 ..اهقتماويفرشء ىنثال لب اداورمثع ىتلال قوااوه كرام ادولوملا اذهو |مملج نم
 1 ةارو امي مالا هيلع فو مفأ َنَع همحنأ قىلاعت هللاهدازدقؤ

 ادوتادإ ارو هل د> اسس ومها ارواح مهضنالا كل: فسوبىأ اروةهطق»

 ظ ا 1 سور نأ ىلا قرقادود بق ديزي نآردات ل ل متوهول دوم

 كولا ةغللاحدم ىف ى ريع الرزق :مالاكلا اره در قرلضافلاىذاقل 1

 ه لرصق نر ريما اهل دلو دقو

 ظ2ظ100101 100
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 ّْ اة مسشلالوهكسلاىرتو 3 اما دات سو

 الاف هرص» لف نيدلا حالت صرص نأ دارأ ن نويل وق ناكالا دعا رص

 ثالث ةنسةدعتل || ل .ةوةح ا!ىذنه نش عسسل هندالو تت اكو« همه دالوأ هشأ

 علا نمغلا فرح هر ذو ؟الار هالظا|كلملا نق ثوهو دْئاممجو نيعيسو

 م ة)الؤو نعتت !ةنسرفص نمعساتل !هلما ىقةريدلا اقووو ىلاعت هللاءاثنا

 رداظلا كلا نيازيزعل اكلملا هبوتف اهما اهمعن لصو دقو بلح تن كو هناقسو
 ظ والا هك. ةريبلاو لمت هللادجيراهكلموتروك ذا ةماقلا ىلا هجن

 ٌْ يرق, ة عاق ىصوةنك اساهاهد»بو هاا عادا نسانت ليلا 6

 ل 000 ل ع هلا ىلعمورار اروغت نم طا سدع#

 ْش  مصأدلل او نعتهحلا نيب لصف. تا ارقلاو ةمطامو مورلا ةءلق نيب ماشلا

 1 +«( وكلا اطل انامل سور مغت نيدوادإ) <«

 بلان هوا اودارفن الاو هل ارعلاراتحامثهقفلا سردو لعل ان ه سفن للغش

 00 ىت> ه-نع هللا ىضر ةفنح ىفأ ىلا فا 2 ناكو

 فاتجتاو كدي تلاطو كاسل لاطن ام.لسانأ اناهسأ لاقف انأسأ ااهفنذ
 :و:تارغلاق هت 20 ر عرضت > زوهنأ عاملا ب.حالو لاسالة:سكالذ

 اثروو هسف : ىلعاهقف: سن رمدعأ بس أعف م هرددي الث دو ادأ ناكو ةدامعات

 1 11 لقتتارادلا نم تدم رضمانلك رادلا توسب ف لقتتي ناكسف راد هنأ نم
 1 لا ةف ةفوكلا ةبطق يدم مدقو رادلا ورب مال ءقأ بح هرم لو هرغ

 ْ 0 لص
 ليي رس تير ب سس يس ظ : ١ 1



 (م1)

 يلا ]أ ىاه-ارخا ىذاسقلا لوتبلف ىلاميف ع-جرتالف ىلاسغعت هلل م_هازدلا
 رضع انا باءط بحاص ثان 0 :رضح ناكهزا لق + فاقعلاو
 هبسلعو ةريصم .ل| لهأ نم ناكو ىط» رشلانوقدي وأامو ىبملرمضحدو ادا
 ىذا لسى لاقو ىف اج ىلا سلجو دحأ هعفرب نأر غنم هسفنلرذصتف نان رش

 وأ ءلرف ةماسخما نع كلأ ا ::ةييمد تلق هنمتبضءغىفاكف كل اديامع.

 7 يس ا هو 2 اوم-عاحتار ظؤا قبرطىورمْتوقعن

 هللا ىلض هللا لوسر مادق>١ قد رط فال | ىوروءاهقفلا نعهملا تهذ ندو
 ىلصىنل |نأ قرطىورُ هطعد : ملامازح ناكو لو هرجأ ماخت |ءاطع او شو هيلع

 تنداحالا] ذم ةماحماىفةصع ثدداخأ_ك ذو نرق مهتحا سو هيلعدللا

 كلذ هشأ|امو الث ىفىتأءافش ل دو ةكئالملانمالعتر رمهاملمةطسوتملا
 ةءاسالو اذك موياوميفحتال مالسلا هيلع هلوق ثم ةفمعضلا ثدداحالارك ذو

 مث ابق دورك ذامو نامز لك ف ةماحتا نمسطلا لهأ هما !تهذامرك ذ ذمئاذكا
 ظ ترةحإلهللاو هل ت اقف تاهصأ نمتماحت اتحوتانل تاز 1 0 5
 هق> ىف لعت سانغل اوبأ لاقسانلا اءالقع نمدوادناكو«ادنأ ادحأ 0

 ربغب نذالا ل دام مالكتلاربخ ل رقي ناكو هلع نصرتل يقال
 ةنبس ىلا ةوىدح |ةنسلءقو نء*”امو نمت 3 ةنسةفركلبءدلوم ناكووينذأ | ظ

 رهشف لس 5و ةدوقل اىذق نمت امين ميسا ول ةوداد أش ونام

 دوادانأتنأر ديك وأءدلو لاو انيق لسقوط و كاينتؤو ناعيا

 تبعات مف ءارفغتاقذىنحمادو ىلرغغ لاقؤ كب هللا لعفامد] تاقفمانملا ف ا

 نم لأو ىاعت قفا دجر حاسب )نا لولا لك لولاو مفعل بان لاق
 الق مح ارث |نمّرماسعف ةيزينوشلاو ناوبسص | ىلع مالكسلا مّدقت دقو ناهمصأ ١ ا

 معأ لاو ةداعالا ىلا ةجاح ١ ١

 ” نب رهازلا كلما ' نيدلا حال ص ناطلسلانياندلارسعرهازلا كلما بقلل ادوادناسجلسوأ] + ا

 ندلاحالص 2 2 . .«(ىلاعتشاموجربوأنينسوب /
 . لضفا الهأوءاملعلا تس ناكو تار ملا ٌىطاش يلعىنلا ةريمل ا ةعلق بحا صن 1

 مالا ينيبلا حرل_كناطلسلا ناك رمال ار نوداا بل نمتود سلا ش

 ل 53+ 1



 ظ 36 8 ١
 ٍ 0 «لامعتأ :أاغاق هللا كافاع نق لاقو تدمأ أبأ ع نه ةمحات

 ظ الكاك رو ءاءاعدو هبت ترمأ امل تأ ضمأ مشد 1 را دمع

 ْ . و ىلاعت هللا !هجر تام د مشت ودّدَعو ىلصو

 : 1 0 مك ايندن«تحرتسا نكلاو اذه نعىئاًاستال لاتف كد هللا زءذام
: 58 

 الع 0 م(لادلا فرح

 1 مالا قورخمار وهما مامالا قاوصالا فلعتْ ىلع ندواد ناس ىرهاظلادواد
 ا اًمهرتعو رون أو هبوهارّنب قعسا نءمل» اذدنأ عرولا اريمك االةتمادهاز ناك

 4 ١ .لئاضف قف فنصو هنعهللا ىذر ىفاشلا ماماللا.صعت سانلارثك أ نم ناكو

 ١ . نوذرع ريك ع -ج هعمتو لق سه بهذ مىحاص ناكو نيد كه هبلعءانثلاو

 ىلع هتلاءاثنا 1 يساو همكم ىلع درك و أ» دلو ناكو ةبرهاظأ ان

 ' قماحما هللا د.عوأ لاقرهاظأ !باعضأ ماما اوهودادغسلعلا ةسابرهءلا تيتثاو
 ٍْ هده أف ىلع نيدواد ىلءلمتدأ تاقو ةايدملا عماح قرطف' اد_.ءةالص تءلص

  لكأ وذو لاتخاف را صعو ايد نه قار وأ هيف ىترط هيدي نيب اذاو هتف

 1 ب
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 - نمتحرذت د ىلا دلا فام مج نأ كءارو هلاحنهتمعو 0

 . رساحىلاج رد ىناحرملا هل لاقت : هعدصل اى نمل جر ىلع تل دوو د:

 | كراودق تاق وفام لاقمهم تلق ىضاقلا ىنعام ىل لاقو نيم دقت ا!ىفاحسأرلا

 1 . هع لفختر خا ىف ةمغرلاو ةلصااريثك تنأ و هلعن املعلا نم هناكمو ىلع نيدو اد

 "فرد فا انةرانلا هءلا توجو قالا سرمثدوادلاقف ع اعد -2ذ>و

 ليتل: ىذلامو ا هل لد مالغال لاقو لعهد دل

 ظ . هللااهلجأ اقم هأ اردلا تاه هل تلقو تمحف ادبي ىلا تثءد ىتح عادا

 ١ ةدهوانل كا[ لاورىرنأافأ نزوفرعآ ]سد 1 ! مالغلل لاقوىلا اهعودف

 || ويياتلا عرق هيا تتسو نمل الاهدل ت3 اف ىذاقلا ةءاس: 2ك

 . نما نمءازح' لولاةذ هيدا نا .اهتلعجو مهاردإا تدبزتأ ةءاس تيجو

 لاقل كم اعف ىل ةاحالف عجرامملا !كتادتدأ لعل | ةنامايأتا هرسس ىلع
 هذه تدرخأ دق ىلا لاةف ىناحر 4| ترخأو ند ءىقامأ دلا ترغد ذوو تء>رق

 مهاردلا



0 0 

 انو ىلاعتهللاءاثنا» ل ذخ ا وأ
 هدأت .ءلاابتعاهعم تحرخدضتعملا ىلاهب وراج ةئياىدئاارظق تلجأ

 مأثلا ةهج نمرصم لاسعأرتا ىلا ةعيشم نولوطنءد_جأ تب
 4 ل. ةواهعسا, تيه هدرق كانه تنب رايات : رمغو ءلانه ثا اونو

 نم دعا جك رك ذ مناف قوسو نس عماح او ن"الا ىلا ةرعاع ىهو ةسانعلا

 نيتئامو نيناهو عسس ةنسبجر نمنولخ عستل ىدنلار .طق تتاموع رعلالهأ

 رهسق جاسلا ىنأ نيش ذالا فونو 8 دادغيبةفاضرلارصق ل_خادتنفدو

 ناب رذألاعأ ىسرك ى هو هعدربب نتنامو نين اسمو نام: :تيلو الا عسر

 دانخالاه- 000 قولو +“ نار !نماسهنالتتقو ْ

 نءرونأس ى دن 2 نتثامو نيدسو تس ةئسوخ الاعب رريشقدادةسةمحادلا ٠

 ةحوتقم» ارم فل[ اهدعبو ميلا فو ههعملاءاملا م ا ؛ هيوراخو«ناسارخلاعأ ٠

 ةنكءاهاهدسواهتض يمان كاسءانممو 3 ٍْه

 د

 ظ نس اوبأر مخ : 70 اسذلا٠ نسم اونأرسخ )< اى ]

 ”قوصلاجاسنلا تنك ل اقمرك 557 لو جاسلاربع ىعمامناوالد رطارقرج
 ' مف لطر فصن تدحأف ىف" : ىتةملغفا دب تط رلازكآ النأ هللاتدهاع .

 ريخهع» 'مال-غهلن اكو قمت رهريجاب لاقوىلار ظن لحراذاة:دحاو تاك 1 ا

 ارب تم ثمقر ,ةرخ كل ءالغاذ هاولاقو ساسنلا عقجاف هنروصو هومسش ىلع عقوذ . أ

 مق اعلا لا ا :. انج تفرعو تذخأ معو 3 ْ

 ىلا هلل تمقف هل هنأ أرمشأ هعماشم ةدف ىنهسر عت ءوسل اد.عاب ىللاقو ةمالغ ا

 دله اقتل املا وعأالو 1!ىدوعم فتاقوةادغلاةالَبص ٠
 00-31 لاو مسالا اذه ىلعتدثو تقاطأة املاء تنكىتلاةروص لات دعو '
 ناكو تم م ل-ر هي ىفاممابعناربغأ اللاقو ىضخريخكعساالو ىدمع تنال '

 هلل | هلبع ع نءلءأالو ةمدعت لةوديب هللا قادش نمش نم فرش بنت ال لوقي ا
 ناكو تدود> ادق نأكو ه- لءواضَقلا نابزبت قو هغغتنإفا ناك اعمالا ا

 نيت اةنسق تامو ةنس نيرشعوةثامرعو هنو تء>رو هرهظ ماق عم ذا 1

 لاب اظاز قافأ م برغم ا ةالسصد عه طعم ةءرضت> |الودن 'اهلثو نيرشعو ٠ ا
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 شحلا 1

 تل : لعدنملا عقدا هوبأ قوناملو ةزمهلا فرح فهد جو هسأرك ذمد:دقو دجأن يدمر

 نولوطنب ا

 ا
 دلل دع د»* د لرئاخذلا ىلا ترغتفااذاو

 1 : 1 1, 'ب ( نولوط نم دج-أ نهي ورا + شحجاوبأ) «

 5 - كن سفودللا ىلع دقعملا مادأ ىف هتبالو تناكو ةنس نب رعشه نب ءاوهو ىلوف هناكم

 نم فيو نيدادوبد جالا بأ نيد نيشالا 2 1 تب

 ْ يلاعأ ضع ١ ىق هيوزأج ءيقافرصمد صقو مظع شد فلامجاو ةمذيمرا

 ا تا ارفلا غلب ىت- هي وراجرأ سوه هركسعرتك أنما: سا اونيشفالا مزئاو قشمد
 1 دقعلاتاماملف ةونلا دالي ىلا ت ارفلا نمكلم دقو داع منةقرلا هراصصأ لحتدو
 1 | لاتعبر: فحلاوان ادملابهيورا م 'اردا.ةفالخا دضتءملا ىلونو

 ا نباهتلاب قتكللءاعسأ اهعم و ىدنلار طو هّتنبا ار رنا هيراج لام داع

 1 الي فايع :نتأ انأ لب هللاندضتءلا لا ةفدهعا ا ىلو كاذذ وهو هللابدضتعملا
 !ِ ةنسة لمد ةئسسلا دهرا ١ ىف اهيل حتدو نت امو نيناعو تدع

 1 0 يل تاصفإل ةودامتا

 ٠ ةرضح اذا هدرفأ سلف سن اللاموبا هبال دضتمملا نأ كح لقعل اولاجا
 0 5 خهسأر تعضو لقتتسا اى قاهذذق ىلع مانق ساكل هدم تذع افاهاوس

 ١” اضع طاق ازاهد حلف ظةتسافرصقلاةحاسف تسلجو تحرخوهداسو
 1 | انزدإ سهم كسلا عفدأ لأ كلامارك !كلعأ أ لاقف برق نغهتباحافاهبىدانو
 2 ننؤلارمأ انتا اقف نيدهذنو :داسو ىلع ىمأر نيعضتو ىان اظحرئاس
 ٌّ 1 ”ال لاق نأ أ هنن ذأ اهف نكلو عه, تمسأ امردق تاهجأم

 0 | انكر و ةتولوطلاراقتف اه اكيد ارادضتملانالاق , و ماينلا عمىسلتالو

 ار :راعذ نواهتفلأ ناكل .د ى> هلثم لم ل زاهجاهز وحاهانأ ناوَنأك
 ١ 08 رصم فئاظو عد ةمحت مأم افلاد د لك نصر ادلا ١ الط

 ا هشارف لعق تم دي تانغ هاك نأ ىلا كلذ ىلع ماقأف رايد فل اماهدانحأ

 ” ناتنثاهرعو نيناعو نتنث |ة:فةدعقلاىذ نمنيق.تالثادخالاةلمل

 ْ - ةيادنع نو رصمىلا هنونأت لجو نوعجأ هتلتق لستقو ةذس نؤنالثو
 هريزو ناكواطخخ سانا |نحأ نمناكحووىلاعث هللا ههجر مطقملا عسب
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 0 (م:9) 0-0
 ايك.:اذء لوتتثام لعت تنكوأ 5 قرد لوذأ لت تنك و

 2 ردت لف امل آتلعو . .. ىتلذسف لاق علا
 ْ هريغل مأ هسفنل رك ذي و دشن أ هنا نولوةن.و

 ىنعلاذ ناسك" تنأو : «.. ت:ددقة.>الارادىلنولوقب

 بب رقولقل |نعدن :كملاذا « .ابب رةوراندلاىنةةامو تاقف
 ماقأف ةمهفل ادم ءءا وهو ضوردلالعتي صاعشملا دري ناكلاقدنأ هنع كن و

 تدبلا اذه عطقامو هل تاق !ةو هذ :مئشهرط اخ ىلع قاعب ملووّذَم

 عييطتسنام ىلاهزواحو # هعدؤ أي عطتس ملاذا

 نم ترف 0 ىلا هب لو ضو م هتؤر «مردق ىلع هعيطقت ىف ىمع رشف

 1 عودا ليلخمار اممخأو # همهف دعب عم ثنمأ اىهدصق ال1 هتزطف أ

 ىلاسغت هللا ءاش نادل مهما نععلا فرح ىق هرك د3 اسس بدالا ىاعمي وا
 مو عونا ليف اودع دايو 5 انأن الاقي ىلع

 تناكوني 2م ىنأ نيد-جأن نءال_ة:سدتقملا ب اك ىف ىفأ زيلاعكاب ذادك ا

 لل. ةو ةثامو نيعمسو سن لمقو نععبس ة نس فوتو «ةرعجشلا هامة: هتدالو
 ىلع تنثر ما هزم راف عناق نما لاقو ىلاعت هللاهجر ةنسسنيعبسواعب راسا 0

 روذشهاعمىذلاهرأ 5ك ىف ىزولا نبال هو هنامو نم:سةئس قوق هنا نيذسلا

 تامو.ىدو ةاولا هلق نكس اواهطو طاغاملهو هئامو نيثالث ةنستامهنادوقعلا / :

 تاما نتطرق نامي الامل ندمت لاخلا ىنءأةريصبلا 7
 ىقوركف لمد وهو د صمملا ل: دواهلظ هذكع ءالف عابملا ىلا ةير اسم اهي ىذت ّ
 بانا : اك هرهظ ىلع باقناق كف .اهنعلفاغوهو ةيراسهةمدصق كلذ 3

 دعنو ءارااوءا لا ف ىدصهازفلاو ضورءلا نمار < عطقي ناك ىل.لبقو هتو»

 ة.تلاوذه ةلمهملاداه دعب واتت نمةانثمةنك |سءاب مثةروسكمءاهفلألا ..|
 دسالادلودرهلا ار ىدر» ةلاودزالا نمنع ىهو د.هارؤ ىلا '"

 :انالاءاما مفي ىدمبعلاو « عذلاراغصديهارفلانا ليقوةءوتسشدزا ةغلب ١
 وهو ديح ىلا يسن ةلموم اداه دعب و يملا م ذو ةلهوملا هاما نوكم وأو نم أ

 اذ هارتكدشذي ناك لاا نأ ىو ا رخدزالانمناباضيأ ١

 لط-]للونو تيبأا ١



 | الا
 ١ قبسد : هلاويولا راو سراف ىلاو ناكو ىدزالا ةرغص ىنأ نيباهملا

 هءاول يالا بكف هروضح

 أ ل ىأرب-غىنغ ىو 4 ةعسق هع ينأ ناملس غابأ
 . لاح لءقسالوالزه توع « ادحأ ئرأال ىلا ىفقنب انحش
 . لات« لود هق كديزبالو يب هصقالا هه كلاالردق نع قزرلا

 ا للالالس قتلا ف ىغلاتل ذر هؤرعت ل املا قال سفذا|قرقفلاو

 28 ليلا لاقف بتارلاناعلس هن :ءعطقق

 فافودىتد> قزرال + نماضىقشىذلانا
 ا اير كلان كداز « انخالبلةالامىتمرح
 ,هدتارفعضأو و حب موو

 | للان لاق
 . اناهلسنم تءاح بجتلا اهنم 5 ل

 7 انانحأ ضرالا وس ملابكو كلاف < هدي نع لزريل نيهتنال
 ' نب ةاقرغتالف ةادعلااىلنانذهقي ةلل عفتلل نمهلل دعو ل. .اؤما عّقجاو

 1 ال لءقو هلةء نمرثك أ هلعالخز تدأرلاةف عققملا نا تىأر فمك لسلذلإ

 ' .] لذللو « هلعنمرثك !هلقعالجرتازلاةل للا تنأز تعبك عفقملا
 7 اتكحو ضورعلاناتكوروهشموهو ةغللا ف نيعلا اك فيناصتلا

 ريك أوي لماوغلا ف تاتكو متنلا باكو لكشلااو طقنلا باتكو دمهاوشلا
 5 ءالا ىلا ونمل اةغللاىفنيءلاناتك نا نولوقي ةغللا نيفراعلا» اعلا

 قون متنيعلارءاسعدو هلأ اوأ بترو هيف عرشدق ناك اسغاو هفنصت سلدجأ

 نردنو قءوف-لاج روك هتقبط ف نءو ليه َنب ضن :لا هتدمالت هلك اف

 ًار-رخأف لالا ف لءاخما هء-ضو املا سانم مهلعداحاخ ا مهريغو ىعضهلا ىلذ
 دعبب ريثك لل هيف عقواذهلف لوالااض: أاواعو هنم ليلا هعضو ىذلا

 مالكلا قوتسااناتك كلذىفهب وت سرد نءاف:صدقو هلثهىفل 1و
 هيأ ىلع لسد فاتمدلو هل ناك لملم انالاقن و 5 ديف باتكوهو هنق

 دق أن ا لاقو سانل ىلاي رقف ضورعلا نازوأب .رعش ثدي عطقيه دجوفامو

 ٌ هلاطاذ لاف هذبا لاقاع هوريخأو «ءاءاوأدندفَّن

 ول
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 هللاممجردحاو رو جانب ة سنو ةفيان ىذ تب فون لوف نوك فقل

 ىدوه فلا لاقيويىدهاازغ لا مع نو 1011011 راد !

 «(ىدححا !ىدزالا ل

 د راو ضورغلا لع طءنت_ءاقذلا اوهوؤخلا اه اماما ن 4

 سف الا هد ازمكار مل . سبع ةسج أيتن حرختسا رك داود سه هما ةأر ضد

 0 أ هقمس ملاعق زرت رمثأ ةكءاعد لما نا لبق سنا وانفموادخاواز
 ةقر*مهلو ضورعلا 1«: هسا اع مذ هنن عر الق هنعالاد تود الو هذا

 ذخأملا ف نانراقتهامهئات ضور علا لع دانا هفرعملا كلتو غن او عاقنالا :

 ةاعمىذلا هيك ىفد_جأ ن:لءلخلا قح ىف ىناهيسصالا نسخت |نست زج لاق

 ىتلاموأعلل عدبأ ب رخل مالسالا ةلؤ دناؤذعب و فرت! ثودخ ىلع هدنت | '

 نم مضؤأ نا هرب كلذ ىلع سدلو لبان غلوم ىرهل |ف ناخد ض افرك !
 ةمرتعا | غاؤم|ذتحا ههذشت لام لغالوءذحأ م ,ك- نءالىذلا ضورعلا ع
 نان دود نامسالو ذا ديل تسلم ةرطس قون نواف! :

 ةذ.عل هموسرو ةعدقهمان أت ناك ؤافامق ةرهو+ر عنا ثسف» . وانت رمل

 انعارسعا هأ مندا هللا ةاشل ومنا مام هع: :صل متالا ضعب هب هيف 9

 نِمَممأ ةغل اص ىذلا نيعلا ب كاثي سدسأتن هو . ذتمدقئذلالهلا
 وه ىذأاهراك هع :مقفدصاع راق لكني عييت وا *مةنطاق# /

 اروقو ال الق عا اصالخ رلياخلا ناكو همالك بتنا مالسالاةلوَدلةْس

 نيرضنلا هلت لاقو هريغ سلا ىتح هلعمأ طخ ناسنالا الهم قو

 هراضتأ و نعسأف ىلءعرد ةنالةرصصمأ |صاصدنأ نم صخ ىف لماخلا ماقأ لب

 هزواصاق ىان ىلع قاءالى الوقت أمون هن :.هعمدبقلو لاومالا هلع نوم 3

 هو ةنس نيب رأ ار اذ انه والعن آن الاثوكت املك !لوقي ناكر يدم
 غلب اذا صقتي وريغتب م سو هلع هللا ىلصا دوت ايف يل اع هللا ثعب لان ظ .
 ىقصأو لو: :اءهللا ىلص هللا لوسر اخف ضدق تل اندلا ىهوةنسنعتسو ا 5

 نسيح ننناسوأ س ىلعام ار ناكورص#لا توف ناسنالا نهذذو 1 ,

 دجأ نب لياخلا



 0ع ا

 06 دا
 هل ادت 0 سلا للا
 نم ما عركحلا هلل ةلارعسامو تاوعدلاو تاءغرلاب هناسدنلا نيعرضتملاو
 53 تاق: ةبخر نى ناطخلاوأ لاقت اغنصالان «كلذرتغملو تاماركلاو تاناحالا
 كرالائداجف اصلا فيلأت ن مغ رف هنأ لاوكشا ن | ىنع فش طخ ن

 نماث لبقو ثلاث نينثالا مونهدلرم ناكو 5 ةئام-#خو نيثالثو عد 2

 ْ ح ناغلءاع رالاهلل وتو « ةئاؤ ' رأو نيعستو عسب رأ ةنسةحل ا ىذ
| 

 . 1 سب ءاغيرالا عون نقدو طرقت ةئاهسهبو نيعسو نامت سناضةررهش نم

 الاعت هللا مهجر ىح نبى ريق نمبرقلاب سانع نبأ هريقع رهظأ |ةالدض

 ١ زك اءاه مةسوتفمةلمهم ءاحفلالا دعب وله هملا لا دلا مفي ه>ادجا +

 ا 0 توام قف لاوكشإو « فاك ءاحلا ضوعنأ الااؤلثم هك ادو 5

 تاورعوأهدلاو قوتو مال مثفأأ واولادعي و فاكسلا مشوةجملا نيشل | نوكسو

 ني نيقب عسب رال نيثالا مون ىثع نفدو دحال امو بص دوعسم نب كل | دمع
و هن امسجو نيثالثو ثالث ةيسيوت الا ىداج

 جر ة لس نبأ امو هرع
 0 نات .

 0 5 : ١ ء«د كلل
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 قرف مسافات ثا طاع نت 1 ةربهىبأ نيطايخن ةغلضور وأ« نب ةسفمأد

 5 ا *(تانتيطلا بحاص باش 2 : فورعملاى :رصبلا بحاص اطعام

 ]ل.+ء+| نيد هنع ىوز لضفلارب زغسانلام انأو راوتل ابار اعاظف اج تاك تاقرطلا
 8 مال دو أو لب ا شرا ”هتمرأ رشف ةىراغيلا ْ

 5 ”ديزبو ةناعنب نايف دس نعو مهىورو نع :ىرممذلا نا فس نننسحت و

 رب 1 ذى قونو 5 هقيطلا كلنو ه هرج ناس سردو ىنبلامطل ادو اد ىأو عسا در
 .ءالا اشم م عمىرك اعنا اطذاحمالاقو نينثامو نيثالث ه:_«ناذمر

 5 .: هللا هجر نيتنامو نيعب رأو تس لس .ةونيع 20 سلا

 ْ لها ارأه دعا مهد ياام اترك نسل حكرا ل 3

 َّ اانبد:لا قف باشو , « ارجب انملاوبعمص, ىذلار ةصعل ىلا كلا

 :«مىال كلل ذي ه..علت فاوفاتاذوو همنا ءابفلالاد غب وتر ولاذانلاو

 رو اكواد نيس ساحر طابخ ندعي ةربهوأ هّذج فوتو

 ْ روكحذلا



 2 ! يري
 ىّدعتلافاوةرسأوالظناط هب والانم هاسنلا اوجرخأ نك نأ

 دنرمنهاوجوخأو مساع ج + ركححلا تراح نمي ةوسا اناف ..

 اهممأ.ثترك ذل ليوطتلا فود: الولو تدب ودل! ىق ىلو طا | .ل!فرمثلا ادد

 بحاص هارّروو ىروزروثلا نياطاب ريف ل_سوملارهاظ ن دل از نكس

 1 ”الاعر روشر شع ثأ انهم |موبىوت ىتح كانه لزي لوا دار لصوملا

 لترباقع نذدو ىلاعت هللا هجرةناقدو : هرمدع عسن < سةر الائداج أَ

 فيثل اهدلو ىقونو سنوب نيد دماس أ نيدلا داع هشلا ةلان نياوهوة يرق

 ةئاقسو نيثالثو ثالث ةنس مر لان من رشعلاو نءالاتنسا الو روك نإ
 ةلاهج و ني ايسو نام ذنب يحر قف دلومو هم .ةوصا ارباق«نفدو ىشمدت

 مزحلا أ ىلع بدالاو سنو: نب ندل اداسع ىلدو هسأ لخيشل | أرقو لنرام
 ءاغل|نوكسو ءارلاوةلمهملانعسلا مف نكست « ىلاعت هللا مهجر قل

 اهدعب واهم نم ةانثملاءا ءلانوذ سو فاك ااواهةوف نمهانملاءأ نيكو ا

 8 نيدلارفطمدلاو لا رابحاسص ىلءنيدلانب ز كولمم ناك نوف

 دداسم ىب وةكلمملا هنأ: :ةساو هءاعدقعاو ود عمدت :و هقّدعأف احناض ١

 ىلاد_فةدلدم روسي و ةروك لا ةسردما قى“ واهارقولب راو هردخل“

 رشف فوتو هلامزم كلذ لك ةىاصاراث آرثأودادغب ةهج نم ةكم قد رطفق
 4 ها جمجو : نب سهو عبسا ةنسناضمر

 لاوكش نفاخ نيدح ادني ف سوت نيل او ح ١ نيدر عه نبكلما دبع نب فلدت مساقلاونأ) « | 1

 ىظرلا *(ىطرقلاى راصنالا رزخم اذفاو نيم ركلا دع نيرصن ْنسةك اد

 هلعح ىذلا هل دل |نىاتكا أرنم: د ةملافيتاصتلاهلو سادنالا ا ناك

 فوردملا اهللا د ءدمءاولاوأى ةاقأأ فص سأدنالا» مقبل ىلءالبذ ٠

 أمو سادنالالاوحأ قرش رات هلوازتتك الخلف[: ىذر هلا نان | ْ

 أمهم «ثد دل ا ىف شام اطيق ها ايمحاو صضماوغلان دامو فرط

 ىلع هعضو ىذلا هراتكىف ىدادغمل | سيطخلا ل اونم ىل-عهمف جلو هنيعق :
 هللا طز سنأ ن .كالامن ءأطوملا وز نم التسلل

 الحر نيعمسو ةثالز م3 تغلمو ملا فورح ىلع م هءامسأ بتروهناع ها

 ل لح 16
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 فكداشم + ىدو

0 1 
 كلا ىلعدادغيبلغتشا فالخماو ضار فلاو بهذملايافراعامقفالضات ناك
 ابيه فيو لبراىلا عجرم اهذطاشم نهد هلو امل نانا 1

 اهنيراتوةعلقل اةسردعلب زا تحاص بئانىتدزلا نك ةزمنروصتموأرم.'الا
 هلو ليرانش رد نمل عا راموس رد و هر امسوو نيثالث و ثالث همس

 ًاتسهيفرك ذاك هلؤكلذريغو هقفلاوريسفتلا ىف:رثكح نا -> فيناصت

 _قلغت هلع ل غت_ثاوةدنسماهلكو ملْسو هيلع هللا ىلص لوسرال ةدطخخ سرمشعو

 اكرام هنفنو الإ ةّتماعروادباع اد هاا اصالحر ناكو ةياوعفتت او رتل
 ا :دم د5 د5 ناكو هيلع ىتثأو مدمر اترك سه نما ظفاحلا هر دو

 39 خقق فااهللع حرص نمةلجمو لن راىلا عر مءدماجج .ماقأد

 "قأينو تذهملاح راش ان ذ4اسابردننىسعنءنامءورعوأ نيدلا
 / اندهخأ ياض[ هيلع يزتقو لست هللاءا*نانمعلا فرسف 8

 ا نيءسو نامئثةنسهندالو تن كو «امهزبغو ردن نمل .قع نبرصصت م اونأ

 غض ةذس هرخ ”الاىداجرمشع عد ارهعجت ا هلمل هنانو تناكوؤذل . رأو

 . هريقو ةدرفم هءق ىف ضب رلايىتلا هتسردمىفاهين فدوى رابةث امسجو نيّسو
 روك نالا«سعخأ نبا هعضوم ىلوت قوتانملو ىلاعت هللاهجر :ارانتك ةنرزوزازو
 امو ةئامسجو نيثالثو عد : رة نسل رايددلو موالض افناكَ نتسردللا
 ' ل ضوملاىلا لقتتانارتمهجرخأ لب رات اصنيدلار ةاغم مظعملا كلما ةملع
 الاف فلاع هللا ءاثنأ هرك دف ”ألا ىورلا توق ايردلاوبأ هملا بت كف

 ْ 5 .- اص ناك دا دهان ١ نم

 ' ًاهنانعردت رض امترهظأ ناو. + ادعلا ةوطساقتال ل يعن ام
 ١ اهدالبىف نكملالضف كسفتأو يب هذ ءلدالب نءاموبكتسصقأو

 " اهداوسنودبييثلاةازيلاض اسد ىرتنأ هركت نايرغل | ةداعاذك
 1 ' ةنسوف كلذ ناكو هيلع كا ارطاخاورمغ تح هءاوعس نذل  ةعاجلا ىلا كلذ دلعأ

 ف ااةفو ةئاقسو تسةنس شيطاب نئا لاقو هفر ءأ اذكهةئاقسو ثالثوأ نتن

 ا . نمةسرق ىشو ناحب رذالاعأ نمدنرم ةنيدم لعب ركلا ترخةنسلا هذه

 و .نيدلازعن بد نيدلا فرش هن او رسأواوبسواهلهأ نماو تقفل ا
 1 لب ران ممهجازخا روك دملا مساقلا نأ

 نا:



 م0 5 ظ

 لطابو ق- لكف ىسوالا ى طعن و 5 ه-موقل تامركملا ىس ناك دو

 لئانبقلا ىفهفورعم اونع#تالو « ه-ه»ا اوزهمتال ىرسقلا اوتنث ناف

 01 جقم >1 امل ما قدلاخ لع لهج سون نأكو
هموت طبق قلصء دو ناكهنلا اهلصوأو تام .الاولمسغشلاوأ هجدفانف

 

 بغسل اوأاهّذر ةهيفانأام ىرتدقف ىرذءا لاقو هلاهذن أف مدرد فلأ نيدبس

 كلاضذ اوكؤورءانكسحلو لاا هذه ىلع تنأو لا كح ديمأ مل لافو

 يلاقو هاء ففسوب كلذ خلد واهذ م أفا ذخ أيل هما مسقأو اين :امهلااه دفن أف

نم « ىلع لوممأ اءايذع تومأ نأ اللاقف نايادعلا شخفرأ كلءف لل كلجأب
 يك

 نمناك ادلاخ نأ ىناهمصالا ب رغلاوب ايا يفمعدام نه ٠ ىعاوضالىلذب

 ازرك نأرك ذوزركن يدبر نيد سا نءةللاد- .ءنيدلاخوهو نهاكسلا قشدلب 03

 لاق و مومق بس ة: اقفل < ىلابرهف ةيانجىنفيدووملا نم ناكهنأوانغذ ناك

 ناك ه زال ةدقرلا يذم ىععو ةعقرلا ئذ :رماص نئاوهو و سدقلاذمعلا ددعن اك

 نداكل | قش نب نيوج نب سه#ددع ن اوه ةهقرلاو ذو ةعقرب هنيع يل مغ : روعأب

 نهاكلا مطسةلاخ نياروك ل لاق ناك انأ تاق همالك يبا مهنأ

 ىمو هر وه: كلذ فاؤرلا ل وأ ”قهةددو لو هءاع هللا لضيتتلايرشألا

 نب امن زع هلو اد بج ناك_و عط *امأ أي بدلا بجامأ معمق شناككةبنلا اوت

 ءاعجأاءام ماع دةيال ن اكو قنعالو س أردن كم ل ردصقهه>وناكو هلح راوحالىق ام,

 ع ىذلاق' زكه هلق فالْوْلو نانا فن قش اكو سلف فن: !بضغاذاةلأالا سواح يلف

 ى ىذلاو ج 5 |قاميملع متفو ةدح او لجرو ةدحاو دب هل تت اكةنابسأ !قداكأ قش ئ

 ىناد. لام مأ ةفب رطتنفوت موملا كل ذي فو دجاو مودى اهيتدالو تناكوامتسيئعروهتمو»امإ

 ”انااشزع راما اعللاءام ماع نئامقي نمور ع ةجور ةفهاكسلا ىريمئ ارباب

 . ورعوهوءاعملا نم تنام نا وكوأ لع ناهفانجسهنأ تعوم و ىف تافتو امهخمد>او لك 1

و لكش اعو ةفئاب تذفدواهتعامشا
 0 او 5 4 بادو اسس ما امسو قد نم دحا
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 ' ليك وينال - ىرمسقلاو «ىازاهدعو ءازلا نركسو فاكسلا ضب

 1 : لمد نم نطد ىضور#دع نب سف ىلا ةسنلاهدهءار اهدعب و ةلههملا نالا

 )0 دل نيرطخلا سينا ا 1 :بيندعقبلا

 ٠ + ج(يفاثلاهيقفلا ليرالارصت نيزيقعنررصت رضا سانعلاوأ] ١ يلبرالا "



 00 0 ظ
 00 وفور رفة
 هضراتقىربطلا» كذا ذكه نينمواارسأر فكن م ةصاخل او
 8 ١ 0 28: قدز زغل|لوقي كل ذ قوارنق ديدتت سن ؟همالىثب ؤ هئند ىف

 5 ىذا متانتتأ * ةفطم رهظ نو رلا مئالأ

 ف ”فادجاوسدلا ةللاذأان ندد 3 هع( نءسانلامْور فدكو

1 
2 

 درو ظ
 3 ا

 ا دَخ أسااراتق ضخغلنهمدمو # ةهمالناهدلاانمف هسعدب ىد

 ل اناو نرش ةنس لالا دج فار علا نعادلاخلز عاما نع

 ةقاذل اخ الوو قا ارعلان عرسه نزع لز ءاماشه نأ هضرات ىفىرمطلا

 اينجل معن اوفو ققثلازع نيف سون ىلوو هلع ةنامو نم هن

 0000 ا اما فارعالا هقا عجاج !اقذ هنأ ةأرغا نأ دل اخ لزغ
 ل -وف.ك انف لاقذ ىمفت ىدصغو رولا ىلع ينفك أف ىلع دو ىنوجا

 كو درتشنو ماها ءو ماه ىلا ىل طبشلا ناسخ كل ذب بتلف هرقلو

 1 7 ة«.نوةج اف هستج اح ضعن ىقنعلا ندهيل ا هسوجو فو ناكد وزع نا

 قا رغلا ةءالون ف سو ىلا هعم بتكحف هراعد. لقا هسنجاذا ىت>اموبهدتغ

 فدو رذق مرسلا ع تل تن خسف 1 هلاعو دلاخ ةمساد#و ش

 0 نقل احرلا ىلع ةقر ل هرأس فرب سي رغنف

 . ق قهلثق مت هيذعو همس احوهسخو هلاعو ادلاجدجأ مث ار مم 1

 2 اقم - امهرمدعو نم هدام نا ,ةيمدق عضو هنأ لق ديزن ند.اولا

 ١ قاتلا عدت 3و تاكل فلا انه رادمو همق داس ىلا نيتدشلا

 0 0000 0 :الكاذفوهو نامديامفصتلا

 ١ تناك 30 رف ةوكلا نع واهني رماة ىلامث ماهر منزل  0

 | وبأ هخادمففسؤي دق دلاخ ناك الو نرعلا كولمدحا رذنا ني نامنأ

 هان هو تاسإلا هدوم ىسعلابغذلا 0
 ش اسوس قيمدف قعر 0 اًيموانمح سانا ارم ّناالأ

 واتا ةأطو ءوعاطوأو < ادلاخ نمملا عرعن دل ىرعل
 لفاونلاريثك ار عىهالا نطعمو مة لكباحض|مناكدسقل ْ

 دقو (

9 
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 فئئاطلا ىلاروك ىلا كل اددعدج ناك صاعلا أ نب كلا ىنن اسم لو هنل ٠

 نامعىلو ىت> كا ذك لري لو ةماركسلا ى هوةلبجىلاىوأبو مغلا عرب ناك ئ

 ىذرنامعنالاشو هع ره ناكوهذ رق ةفالخلا هثعهلا ضر اقع ظ

 هيل ءلارغالا ىذفأ ىتمهد :رىقهلن ذأ دق ملسو هيلع هللا للض هللا لوسر ناك هللا

 نيام سخةنسهتافو تناكوةياقك اهتمردقلا اذه ىو ةريثك دلاغرات نأ

 ىلاعت هللا هجرد رمل

 هنلاد. ءن.دلاخ (ىرسقلا مى ازرك ني دسأ نيديزنب ني هللا دس يدل اخ عمم .هاوأو دير وأ)

 ىرمقلا ديزي نب هلل ادمع ند اخوه لاقف بسنلا :رهج باك ىف ىاكسلا نب ماشه» د

 نيو#شنيريوج نب ةمغمغنب سع# دع نب هللا ددع ْن رماع نيزك نيدسأن '

 رق.ع نب كلاموهو رسق نيريذن ني ىدفا نب ؛ هل رذأ نبعيسهر نيكس نيمعم ظ
 اس ني نالهكن يديز نيك الام نيتنن نيت وغلا نيورعن يشار نيراسغأ ن

 كاملا دبع نب ماشهل بق ن نيقارعلاربمأ ناكناطعق نب برع, نبش نب
 ةمنارصت تناكممأو ةرسيهلل نين امو عست ةنس ةكم كل ذ لبق ىلوو ومال ظ
 نءادو دعم دل ان ناكو سو هءلع هللا ىل_ص هللا لوس .ر عم ة بعص ديزي هدو

 ل دءاطعلاريثك اداوج ناكو ةغالدلاو ةحاصغلاب نيروهّملا برعلا ءأب 5

 قءارعشلا عاستاىأر الف نيتنسبهحدمدقوءار منا[ هسواج مورا ء

 لاقؤكةاحامدلاخ هل لاق اوؤرمدت اد تكحبرف لاقامر ءدتسالوقلا

 هدشن أف امهامو لآقف دست رقتح|ءار اًرعشلا لوق تعم« ةريمالا تحد 4

 بحلت كةدسح ىد ماكر 5 ىدشعل ىدح دوج اد ىل تعرب

 ىهذ كنعىدنالامىدنلا فلل 3 ىدنلاوأو ىدنلا نياوىدنلاتنأف 1

 نبماشه هءلا بتكو هلئمداطعأو هئاضقب رمأف ند لع لاقأ كتجاحان لاق

 هللا ناو داوح تنأوداوح هللا نا ل اتذك لا ماقالسحر نأ ىنغاب كلا ادع :

 ناس الاذه نمجب رتل ند هللاوو لاصخرشعدع ىثتح م ركتنأو< 1

 بح مب ركمللا نا لاق نالفىلا ماق نينمؤملاريمأ ان م دلاخهنلا تكشف كم١
 ىلا قشنا ا نكبأاو لانا هللا نشل انة م ركلا
 لاقف ىتفمان لب تاقف كلوسر مأ 10 ةياس لاقف نينمؤلارمأ ل
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 أ تاكو لو ابيكا نص مالك هولا نون :ذي شد رق لعأن هناك

 *لعأو هستعاربو هتفرعم ىلعةلادلت اسر هلوام_هلازقةمنئلعلا نم ]بار مصد

 1 ثالثاوبف هلو ىورلاروك ذملا سن! ايرع أ لاقد نامهرل | نم لجر نع ةعندصلا
  هينمهلعت ةروصورركحألملا سن برم عم هإ ىرحام نهاد |!تنهذ لثاسر

 نست 1 ةريثكر اعشأ اهمذ هلواهمل اراشأ ىتلازومرلاو
 : أهتم ل .تايثأدا ذر هلو هلع ةعسو هفرصت

 - القالو لوحالاتلخ ةلمرا ىرأالو ءاسنلا لءخالخ لود
 ِق اءلك اهاوخأث مح [اهل-أ نمو ه اهم- لجأ نم ماروع ءلاىنببحأ

 5 ناك اهثربسشلاهرك د نءانب رضأ ناورم نيكلملا دمع عمةصقاهو دل : وط ىد

 |( لرتصو وثب كل ادص ند لو انالاقواموءاغ هللادمع يي

 ويمأ نيد لولا نيتمؤملارعحأ لاقفهدنعد. لولاو كلك دع ىهدل ا لع دف
 ؟ةلسأرعت عفرف قرادمكلملا دمعوهرغصتساو هلل اد.عه.ع نيارقت- ادق نينمؤملا

 ؛ ولك كناايماترمأا اواعجو اهودشفأ د رقاولخد اذا كولملاّنألاقو
 ؟؟قفلابفاوةسففابفرتم انرهأ ةيرق كلمت اندرأ اذاودلاخ هإلاقذ نولعش»

 1 ١ دقلهثلاو ملكت هللادعىفأ كلم اد- .ءلاقذ اريمدتاهانرّمدف لوقلا ارماع
 "نا كلما دمع لاقن لوقتد. ءلولا ىلع فأدل اخ للاقفان 2 هناسل ماقأ اخ ىلع لد

 هان ناز نءلب هللا دمع ن اكن اودل ا اقف ناعلس د اخأ ناف ندي دملولا ناك
 دااخلاقفري_هنا افالورععلا دعت امهللا 0 ا

 " ىريغرفنلاورعلان مو كدعو لاقف دولا ىلغلمقأ م نينمواربمأ ا عم
 7 نكلورفنل !بحاصةعبر نيةمتء ىذحو ريعل |بحاصنا.فسوأ ىذج

 ء * اذهو «تقد_مانلقل نامعهللامحرو فئاطل او تالسجو تاع تاقول

 ؟ نمت انقسوبأ اهيل سقأ ىلا شد ردربع ى مريعلا لوغو ريسق ىلا جا رك

 ريا غلف هوه ةيادعا و مسو هيلع هللا لصعللا لوسراسيلاج. رخن مالا

 الف ةعربر نب ةردع موقلا ىلع مّدقملا ناكوربعل |نعاوعق كم ااوحرذق ةكم لهأ

 00 اكنمابسملا ىل |اوأ_و
 ' دجةيواغم مأد نه هتثبانأ الف ةيتءامأو هرب أ ة هج نف نامفسوأأ امأ روك ذملا

 ١ هللا لص تلا لوسز نأ ى اةراشا همالكر خآ ىلا تالئجو تاس«:غدلو ةو دلاخ
00 



 (؟ةو) اللا
 ودع |ىاعملان ىأ نيورعابأ جسشلا مزل هلامطت مهتسحأو دسف سائلا عضتأ ٠
 دةعأوئىدادغلاىد رلان لا نيدعاصءالعلا اأو ىراقلا ىلع فأب حاض ٠

 ثالثدع ثا | لوق: هدههننو ثذ دا عه ضوصفلاب ىف عاملاوراتك نع ا

 ثالدحالا مون قونو + همدصملا, ةارغا الث دعب ةيزعتلاوةذوملا فافيقا ١

 لغد ةمون نم نذدو .ةنأس# .دأون نيةدسو عسا ” ةنش لوالا عسرزوم نمنع
 0 ا يح و نع ردسو عسسس ةماس» دلو م سن رلاةريقع ضصعلا ٠

 ناك انوع نئالجأ نيذهمللا دقو از *أو هدرا قداكحاهف قدضاات" ١

 هينا ءابعفايذك دمتنال ناكوذدس 20 افاعي همالك قاضصق نانا ٠ْ

 تمهقفلاالبقمهتافودعب مونلا ىف هتبأرو لاقرامخالاو صصقلا نم هظراتق
 2ك تاقوىلرفغلاقف ل ا

 جيس يجمل 7-20 الا“
 ةوذج فقد هللا ددعوأ هرك ذو ىلرفغو ينعافعو ىنااقأ هفظأ«, لسخو رع

 معألاةقاوتلصلا فلا 2 ثبنئاو سفتقلا ا
 ديس كي

5090900900959999520 05005500 050955090009909109159590505991055019051 
 ا ا دا دع #3 ءاملا 5 خذ ىفع لل |

 2 / 111 1 ١

 0 دكان ةعيسلااهقفلادسأ ىراصت الاتباننيديزنتةجيراخإ# : 5

 نمل اه "جرت قت 1 ذو ءاملا فرح ىف نجر ادة نيرك» ىأ 53 ذمدقتدو |

 ردقلا ياحب اثروك دااةحراخن اكو هعيسلاءاهقفل !ءاعسال نيعماحلا 3

 ةراعقلا 0 رزدوبأو هنع#للا ىدرنافعننامعنامز كردأ '
 دنز ك-ضرذأ مدلول لصدللا لوطر لاق هع فو مييلعهللاناوضر ا

 ند وذ ذو ةذيدملابةئامةسلمقو ةردجمأل ن نيعسُو عن : ه:دهحراج ون«

 تشق اك ءانلا فاشن لا“ 2 ران تاقمطلا قىدت اوأب تاك دعب |
 اتاك أدق ل سلاةدهو تروهدناهنعءتغرؤأ اك ةدبرد نوب 1

 ملعأ هللاو ىرهزلا تقرا او ْ
 «(ىومالا نا.غس أن ةرواعم ني ديرب نيدأ اخ مثاهوأ)* ْ

  هيزن ةحراخ
 22 ىراصتالا

 ب نب هلا
 ىرمالا



 ١ بيبطلا نيد 7

 ىومالا

 ٍفلأ نينونلا نيم وواولا نوكسو اهت نمتانثماهانلا مضي ْ

 ١ : ل مل اىدانعل نها دوا

 وهوةشات ةفرعم نيينانوبل اةغل ن فرعت ناكوتطلةعانضق هو مامانأك

 ءاحوةبرعلااةغللا ىلا ةيناثوبلا غلا ن م هلة و سدل- .اقوأ ن اكبر عىذلا

 1 8 دك أوى ط_.. لاب ككل ذكو هرذ هو هسقنف هرك ذم لة اةَرَق نب تبان

 3 ءًاروكح ذل نان ناكو تم رهف نانو ادلب تناكءا.طالاوءاكسحا
 ' امرعتل اكلذالوو بتكلا ضي اضن أ رت ن زعو اهل رعت هانتعا قاسم
 7 131 لكمرجال نان :.هلا نايل. ةقرعملا مدعل ستكخل | كاي دن مه مقيياامل

 1 :رخم نوم أملا تاكو ةبغالا كلت فرغ ن مالا هن عفتتيالو هلا لع قاندويوهل

 ْ هندي لهأ نمدعاجو مرا ةم هإ.5 نمو اهحالصاواهريرتو أهم رعت

 'اتنطلا قروك ذا نيةحيورف ةرأو أ تناكثومألا بان ةنكلابوسا|اضأ
 1 7 و و ةرمجاف رق قصسا هذال ورك دمَذ مدع لوو ه وتلا داق ناس

 نو سرا نم هلوزتذنع مون كاف ناكروك ذم اينح نأ م ءامطالا ارامتأ ناك
 . باريش دق برش ةفيطق ىف فالف جرو اى اهيلع ب صيف ماسلا لخخدي

 هلمدقب ورد و موقنم مانع روهقرعف شنب ىت> يكتب و ةكعك لك ان بو

 وسعف مهرداتت 000 أح ابرنز حط دو نهم رتمك جو ٌرفرهو هماعط

 .اناريشلاطرا ةعبرأ برشهدتنا اذان و زخم اوي وّرقلا لك أبو ةقرملانم
 9 ظ 0 ل 0 دجئاشل لمار راك اغلا ىبهتشأ اذافأق تع

 000 + لسرطان ةيد اوت يو

 ! و ومالا ةياعح و نيتي ئانودالوأ نمودو مالسالا ىلع نيم دقه

5 

 ئ | اشو نتاع ند نآس نيس نيل نينا نا «رموأ) ع
 ١ + (ناورع نيش دنع نب ما هن ةيواعم نب نجلا ديعريمالاىلوم نايح

 5 اكو تادا<رشء ىف سادنالا + راثىقسدتقم لا اكهلوةبط رة لهأ نموهو
 يلاعناك ل اقذ ىاسغلا ىلءوأ هو ذل دان سس فاشن ًأاهذقر ات ىقنمملا

 سلدنالا خراتلا» اواسحاص اهمذاعرا, باد" الا ىنار هم ةؤرعملا ىوق ّنِيلا

 عفا
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 م.ذرومالا دصو قر 6 دصةةاوزمالا نم فى لغنالو

 ايدأو مع مالس نيم اقلادمس ع أ : هرمصع ق همنا ناكو كا ذرغ“ امس هلرك ذو ٠

 نابمةن_سلوالا عير ربك قهئاند تاكو« افمأأ واس ردتواطروو ادهزو ظ
 بعامل ف اطل « ىلاعت هللا هج ريس ةنس هع ءاقأثو نينامتو.

 باطل | هدج ىلا ةمسنل هدو ةهددومءأب ف )الا دعب وةلمهلاهاطلاديدشتو 5 ٠

 هم بسنة هنءىلاعت هللا ىذر باطخملا نسديز دي رذ نه هنا لمقو روك دما

 ءاناهدعب و ةلم- ملا نيسلا نوكسو ةدحوملاهاملا م ؛يتسيبلاو «لءأهلاو ١

 ةبزعو هارد ند لع اكدالب نمهني دم ىهو تس ىلا ة 1 فلا هدهاهتوف نم ةانئم

 روك لل اد ج ناعاسىأ مساق عفمدقو ه راهئالاو راعمالاةرثكح.
 جس لا نيذهمهتلادبعوأ مامئارلاةلوالا متلاو ةزمملا تايئاباض أدجألا
 نالسىأ مسا نع هيقفلا ىىسلاد#نيرهاطنيرغاملا مساقلاانأ ت ا
 ىذلا ىممأ لوقي هتعمملاقف دجأ لوقي سانلا ضعب ناو دجو أ دجأ ىناطخم|
 روك ذملاع داقلاوبأ لاو هيلع هتك رث ددجأ اوهتكس انلا نكلو دج هيتدع»
 هسفنا ناهاسوأاندشنأا

 ءارادملا رادقتنأ امان 5 مواكس اينلارادف احن تمدأن ٍ

 تامادتلا عدن ليلقاسع. #* ىرب فوسر دي مل نمو ىرادر دب نم 1

 ةزج ةراع وبأ تانزلاوفور.ملا فوكلار يعم نيةراع نب سيح ةزجةراعوأ) و ١
 ىراقلا + ( ىعمتلا رب ر نب ةمركع ل 1ىنوم ظ

 نءوهذ أو ةءارقلا قاسكلا نسحلاوبأذحأ هنعو. ةعيسلاءاّرغلادحأ ناك
 ناول_-ىلاةفوكسلا نمت لا باح ناكهنال تايزلا هل )_ةاسغاو شعالا
 ماللا نوكسوةلمهملاءاحنا مذن ناولحو م ةنسنوعيسو تس هلو ناواحتهثام ا نيسجو تس ةئسقوتو هيفرعف ةفوكلا ىلازوحاو نيا ناولح نم تاحو

 لبجادالب ىلبام قارعلاداوسرخاوأ ىف ةنيدم ىهو نون فلالا دع: و واولا متو
 ءانلاديدشتو ةلوهملانيعل اريك ةدحوملاءاملا نوكسو ءارلارم كباب دو

 ل لد 7



 : اعملا

 ىلاعت هللاهجراض أهلدشن و

 هنع هللا افعاضر أ هلدشنأو .

 0 لا 0 ظ 31

 لير ب رمال ماتهوأاهيوق لعرشداس رق بنا
 0 والاب نب راح اهيصأف « درعا ىعالا عبتد_ذ
 00 ىرآنلا قرفاكل اورانلا ف « كلامىديف اغ.ج اراص
 5 راش وداج ترقي *« ايحرعال ضرالا غاقت تااق

 ر و ةلمهملاداهدعب وءارلا فو ميلا نوكسو ةلمهملانيعلا تفي درع

 ْ 0 مالغوهو ىفارعأ هب ٌر٠هنال كلذ هل ل بة اماو هيلع بقل
 ىرعتملاد رعتملاو مالتغاب د تدرحمت :د_ةا هل لاقف نأب رعوهو د ,رمأ | كر اشم و
 1 مد وءارلا م :وةهمملاداضا|نوكسو ةدجملا الا تذويب مضب م ا

 ا ًاردأ ىذلارعادلا ىلع قاطت نأ ةظفالا هذه لصأ٠ا رلارسك, اضن أ لاقي و ميم
 .ى .اهعف عسوت مام هريغو ىدعجلا ةغب .انل ودبل لثممالسالاو ةاهاجلا
 1 ب هلمسهملاءاجماب مرضعاضيأ اريف عممو نيتاود كردأ نم ىلع قلطت تراد

 : ه مك ءارلا

 ٍّ +( ىتسدلاىناطخلا اطل | نب مه اربا نيد نيدج نابعلسوبأ )ع

 نتسلاملاعمو ثيدحماسي رغابتمفس دملاضتاَصتلاهلاثدحماسدأ رعقف ناك

 5 انكو جال |باكو ىراخلاح رمثىف ننسلا مالعأودواد أن نسج رشف
 راقصلا ىلءابأ قارعلاب ععمكلذريغو نيثّدْملا طلغحالصا باتكو ءاعدلا نأش
 َى وباستلا عملا نيهللا دمعوبأ < احنا هنعىوروامهريغوزازرلار ةء>انأو
 ىباطت [لهس ىأ نباهولادسع مساق اوأو ىسراقلاد_ه نم رافغلا دعو
 1 : هلدشنأورهدلا ةعتب بحاصو رك ذوم هردغو

 ١ 00 ا :كلو «ىونلا هقثىف نان الاةب رغامو

 1 1 .ىلهأ اهيو قرسأ انمذ ناك ناو + اهاقأو تسب نيب سب رغىجاو

 | رزوهنوداممهريشسانلاو « رزو هنودىداوعلا عاسلاريث
 ل 0 ا هذؤرملا 3 ىرئامو د "و مهذؤ لاو سرم 3-1

 :عاكاق تس 8 03 هلك كة فوتستالو اسف



 مدانو دم 2 .علاىقالا ارشد .لوةياشلاوذي وءالا نيتلودلا برضم نموهو

 مْذَق دعحلا نب ىلع لاو ىدهملا مانأق دادنغب مدقو ىومالا ديزننيدماولا

 ىو ىناكل!سانانيطمو درع د اج موقلاءالؤه ىدهملامانأ انباع :

 نءدرعداجو ةناواثم نوقاط. الاون اك فانم نرقلاءاولزنفدان زنتا

 ىنءم لكراشن ىف هلو "تانيا دوو وهندب و نيددجلا ارءشاا)

 « (داج راش لاقو هنم مذ راش ناكواتمأسش ترك ذلامهالؤلو تنوذأ

 نىك تنأوالا ه- .ةانملف »# هنانقاغأى 2 ىهتثحاذا 0-0

 نك .اع ف ورعم لك قو 5 العلا غابت ىتم ىح< ىنال لة ْ

 اضأر 1 هنثوا
 داي هنالدص اةنقو مي هاو 4# هيردع ناكحوإ ف

 داوس باسم موي هضانبو 5 ل :

 مئانصل نش طاعتبلوه هناو لسنلا ىربب ناكءانأ نا ليةو لنلا ىرعب تاكو
 نب و هدب تا .:اكمهنأ كح ةقدن زاانه لي دىام_م:ماهما فد : رطان>ام ناكو

 0 ه«_:ءهغلف اعطانتت مث ةّدومهعسا 8 ذي ردتلا قامو راك |ةٌمالادح ا

 ْ دال دعا ْ

 ىداقتناو ىع اشراسغا ع مال ككسن ناك نا !

 ىماقال او ىنادالا عمت “ فمك ى مةودعقاو

 ىداعملا لءعرممملا انأو + ىتكحز 5
 صاصرلا قيرانأ قىط « هنو اهذخأت مانأ

 اهانرمتز ١

 ىرذع ف تدنطأو ىو نءترصقال + ىوملاةضيقىفت داو تمءأفأ
 ىر دنال كنا ىردت ال كنأو « مءانكناك_:مىدءالب ن كحاو
 هللا هجر ةنامو َنيتبَسو ىدجاةن :سققولو * ةروهشمهرا.ةأوهرا ء«شأوأ

 ةرصنلا لماع ىلع نينامل نيد م هلّتقو اطساو لهأ ن م ناك لءقؤىلاعثإا
 زاودالا نمج رخل قو ةثامو ني سمنو سجن ةنس ى قدنزلا ىلع ةفركللاو هأ : ظ

 نءة-و نام هنست ام لو كانه لت ىلع نق دف هقد رطق ناسف ةرمدمل ادب را

 ىلا نذدو لج ةيمطملاب هرك ذمّد-ةملادرب نب راس يدع 0



 ْ ظ و
 هي, لتفادي 0 10 املا لاك ف درطو لأق

 اشد نان جدك س هل اذهو ىنةةسف هدراحأت

 5 ”لاعت اك امن 6 تلقف كح احلم داجاب لاق ةدانزلا

 غلا نمهلقنمث هراد هلزن ًاوامهامواميماء اع كل اء.جامهل اقنمت :رالا

 مدتءماقأو هب هيلا جاتماملكوامهلامو ند راجلا هفدجوف هلهذعأ ل هعمل

 امو ةءاكملا هذ را ازكهتاد نسا طردت

 | قارعلااملاو نكي لعنال ىفةثل ار نيف سوو عم ةعقاولاهذ هنوك.ت نأ نكع
 531 د ”ًالاىرمسقلا هللا دسع نيدل اخ هءاوةمناك لب روك ملام راتلا ىف
 م نبفسوب ةدالور هلاصفت أو هد :الو 0 أت هض* ةءا_عسح ل اعت هللاءاثنا

 ' نيسنو سج ةنس هنافو تاكو د دا خأواضد أ هدج ق

 ىدهملا ةفالخ ف فوتهنالقو نمل نم»ء_سدنو سجن ة:سق٠دلومو ةنامو

 00 #4 !تدسلا موي ةفالخا ىدهماىلوفو

 هب رقبهبامو نيتسو عت هن_سمّرحلا ن٠ نمقب عسا سما موىفونوةثامو
 ةصفح ىنأن يناورم لوق كلذ فوت اذ. ساملاعأ نءهذرااهغلاةد

 ناذيساعيربتىدهلاىن 5 دا_هشربو ل عل ربق ركام :١

 ْ نانبريد مجرت] فيك احن يي هو :رقبرتلا تا اهيل

 ىلعالا درعهعساوهيقلوهو ةساكن يد تى وأ ه انرهن وارلاداج 00

 . نبر معن نب ةماسأ نبةسيوذ نب نزام نب فيا نب ةلضن نب هفيلدت نم هللا دمع نبا

 هلوق نحدد

 ا رذحناكيامأامم كامن م« رم -ىدراان مى ناكول 1

 ص ردك هدووغص فك. ) م ةيقف ىنلن 1-20 و رب

 ُّ رثالا سردب و هن م3ملع ا|ىّت + هو نامزلادسف.اذكهف

 6 ركذان آرقلا ظف-هنا زق ةمب رعلا نمةءاضملا لءاةروك ذملاداج ناكو
 ا ' ىل اعت هللا هجر افرح نيثالثو فن ىف فمعف فدعلا نم

 انَص ب قوكلا بءاك ن ساوب نب رع نداج ىحي وبألبقو ورعوأ)« درعدأاج

 ظ اةروهشلار ءاشل ادرخمب فوردملاةهصعص نب رماع نسا ةأوسىنب لود ى 1 اولا

 مو

 لل د 1 571
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 ىتلقف قارعلا ىلع انلاو ناكو ىئقثلا ارمع نفسو رمالاب جا داسجان

 لهأت ام 5٠ اعدتن اك ١ل_هامفتاق مثفاخأ تنك انهو

 لمسك ذملاامالاستو كيلا ريصأ مئادنأب 4 ا عدج رمال نم عادو مهعّدوأف

 تاإسف رجالا ناونال ىف وهو رع نبا هس .و ىلا ت درعو متامهسدبأ ناساف

 هللا دع نم مي> رلا نجلا هللا من هيف اناك ىلا رو مالسا «ىلءع درو هءلع

 ثحعا .افا ذه ىناكت أ ارداذاو دع ' امأ ققثلار ع نيه و ىلا نينمؤملاربمأ ماسه

 الج روان هَ ناهس هل عفداو عم ورتريغ نمي كأي ن مهب وارزاداجملا

 لجا ذاؤترظاو ريناندلا تذد أف قشمدىلا هلل ةرمشع يت اهم ءاعريستمان رهف

 2 ان ىلع تازئفهل مل ةرسشع ىتلل اىف ق-ةمد تءفاو ىت>ترسوهةنكر 0 لودرم

 2 توا رلانةثورفمءاروق راذق هلل تادف ىلنذأف تنذأتس او ماك ثف
 حلا نم رج تأ 3 ةناع و ءارج هى غْمط ىلع سا اح ماهو تهذ بدضق نتماغر

 هزهتودؤىناندّدسا ومالسلا ىلءدرف هباع تاسفرينءلاو كاملا ومضت دوو

 امهمف ناةقاح هب راح لك ىنذأ ف طق امهاثمرأمل ناب راحاذاف هلحر تاءق ىتح

 ريمأ اريك تاقف كلا ف كود اجاب تنأ فم .ك لاف ناد: ناتؤاؤل

 رطدت تدب بدنا كمااتثعن لاقالتاث 0 ءلا| تمد : مف ىردتأ لاقق نينمؤملا

 لا وهامو تلق هل' "اق فرعأ اللا :

 قدرت اا ف ةددق تءافامو حوصلاناوعدو 2-5 3

 هد افاندش أ لاقف ةدمصق ىف ىدامعلادن دز ىدع هلوقن تقف

 قرف :اهأىل نولوق ع# هصلا ضو ف نولذاسملار تجر :

 قوهوم دنع بلقلاود « الاد عةئباان كف نومولط ون

 قددص مأى هوأب ودعأ + ايف لذ ءلاورثك أذا ىردأ تدل. ١

 قد رباع ىف ةيس نق « تءاهابوحويصلاناوعدو أ

 قووارلااهفالس قصد 95 .لانيعكراقع ىلع ه3 فا

 قوذينماهمملطث الجزم «.ايؤأف اوحزس 00
 قيغصتلااهْمب زيرج ترق يب امااكع.قاقف اهقوفاغطو. ١

 قورطمالو نأ ىردال ع 0 ءامجا ريا 3 3



 دبة رو ل 1
 ل اا لع ار قو ارض ياللا

 ةيواراداج

 كر ”الاو ركيانأ امهد- : يسنالش 36 دفار نأ راجال 4

 اناورطنا لاقف هر ةفنحوأ ىّدحريخأف لتقف نيلغلادحأ ةلمآت ازدحمرف

 'تناكو < لاقت اكفاورطنف هةر ىذلاره .رعواع#ىذلا لغملا نأ لاخأ
 'ىلاعت هقادجر هنامو 00 ملال

 0 -- ىلاعت هللاءاشنا دعب هدلاورك ذ نأ سو

 يملا يعن ةلرامملا ننةرمسدم لبقو روناس ليل ىنأ نداج مساقلاوبأ) «

 افراعملا باك ةمدتق نبا لاقو هي وارلا: فورا لاو نكي قلها
 ,ىفروامتا |قاطل | لمخماديز نيمنكمىلوم هناءارعشلاتاقماط تاكو

 : : +( هنع هللا

 ٍ وهوا,تاغلو اهيا أو أهرايخأو اهراع_ثأو ىرعلامانأت سانلا لعأ مناك
 5 ىب كوامتناكو سانا نيرفعجوأ هر ذاعف لاوطأ اعلا نموا

 اريرتلاوط ا نمدنرأد و مهن« لاثيو مهماع دفق هريزتستو هرثربدو هم 234+ أ

 اذه تققسا مهساحرضح دقوامو» ىومالا د ب نيدءاولا هل لاقوا4 ءولعو
 وأ نينءؤملاربمأ اب هفرعترعاش لكل ىورأىاءلاقف ه.وارلا كل ليقو مالا

 .مثهي تععسالو ةقرعثال كن فرتعت نم ممم ركحالىو رأ مهي تعع»

 مف ةلاقف ثدحما نمدقلا تزءمألاامدصالو اع دقار ةةدسأى دششال

 فور نهي فرح لك ىلع لذ كنأ كلو رثك لاقرع-دلانم ظفحتامراد قم
 | اوهتو سلما 31 * نمتاعطقملا ىوشةرعك ةدمصقةياممدم لا

 | نمهبلكومدساولار هذ ىدداشن ًافداشنالابه رمش اذه كافل

 هد._ضق ةنامسو َنيقلأ ءدنأف هبلع قوّتسس و هنعفق دضنت : نأ هفلتسا

 ؟ىريرخادجوأرك ذ ذو + مه ردم أدي اعدل ارمأف كل ذيدمل اولا رخأو ةءاهاملل

 | ناك دن : وارااداج لاق هلاممام صاَوعلاَد رد راك تاماغمل إدا

 اوف ماشه هومعأ ناكو هةفالخت ىف ناو رم نب كلل! لامع نسدد زي ىلا ىعاطقت ١

 نميىلاالا جرخأالةتس دب ف تنكمو هتفع ماش وتود زءتاماملذ كلذ

 ظ 'اموو تجرد تندأةنسلاةقركذ اددأ عمم ألانفارسفاوخان ههبقنَأ

 ذاو ةعمجما ف اصرلا عماح ف ت١ !ةؤةعملا ىلذأ
 1 الاقو ىلع اةوو دو نايطرشا

 داجاب



 000 0[ كرر تك 0 23 ماب نو >1 ل ل عا

 ا ا ا
 0 رز وم وا ب 0
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 ف.سانهنمانثانئثىأ ىلع « هلثهناكنموسهذيافرانلاىلا.

 ةثامو نيثالثو نيتثثا ةنس بجر ىف ناكهل-:3 نأ ءارزولارامخأ باك رك ذو
 ىلعلارح -|هملا نب ناسعل لف كي .5 لعل“ ةالفد#ل رزه لاقي ,ةمسوأ ناكو.

 امدح تهور امرؤ علا ناك اغوو رسل دقةءاسأانا

 اريزو ناك ان نذ ىدوأ ين ياا اريز وربر : ولان ا

 مولا س نا ناكتذ نيل الخلا ةراحىف ةفوكسل ب هلزنم ناك اهناوالالخ نكمل و

 لادلا ذو ملا نوكسو وءاسملا خفي ىنادمحلاو ب الالخ ىعمش يديتموزاد برقل

 نعلان : ةعظعةلدمق ىمو نادم هىلا هم سل نو و هلمهملا

 قات هللا ءامث نا يد 9 نا رك ذدنع نيعلا فرح رك ذب عدسلاو <
 1 تاي امنوا نيل وق ىلع ةرازولا قاةّدشاىذغالانابرأ فاتدخا دقو وب

 نبا لوقاذهو لقثلا ناطاسلا نءلجدقريزولا ناك لح اوهوواولارمبكم
 ونبأ هر مصتعي ىذلا ل اوهو ىازلاوواولا مف رزولا نماهنأ ىناثل اوهستق

 ناطاسلاوأ ةة.الا هلع دهس ىذلا هانءمرب زول اكل ةكحو كالذا ندي
 لعأهللاو جاجزلا قدا نأ لوق اذدو هيأرلا قلع و

 ىأنيداج 2 «(تياثنن نامنلاةةدحىأ مامالانيداجليعم»اونأ) +«
 قدح مدلق ىلع رخاو حالصلا ع نمناكوا هبنع ىلاعت هللا ىذر هيبأ تهدم ىلع ثا

 أهان راك قب تهذ نمةريثكع ثادو هدئعدب اكءونأ قوفاسإو مظع

 هلل أةؤ 4 :ءاهلستيل ىضاقلا ىلاروك لملاداج هنبااهلمف ماب مومو نوبات

 داج لاقفاهعضومو اهفلهأك ادي نءايسر ااا هاير

 ىذاتلا ل ءْقف كل ادبأم لعف ا :-ىفأ ةّمذاهئمأربت ىف ئود أمذيق ةاواهئءزىذ 1

 ىفاقلا|وعفر ىئدرهظ : لودأ اجرخ» متساابتزو رك اهفامايأ اهتزو ف قبو كلذ

 5 و ا هنباناكو هريسغرملا

 : 5 0 س1 نص اعلا هيترقسلا لعداح الب ا

 ”ازيسل ل ذانئامدو انلاومأ نعت غغ هل نولوقد وليه عمأل نوعدف

 زوق لل لءدع»الاقو مك أ نيى<ىهاقلاهيمرتي , اع ضرع ' ناكو كل انيأ
1 

5 
1 

1 
0 



 ىنادمحلالالخلا ٠

0 0 
 ظ تار نعل ا رمثلا سدقتلا ىلا هتان 100 ةرلا

 ٍ ١ دمج 7 ننس سج ناوربقلا نع جب رخنأ ىلا هتكلم دم ت ام اكو

 علب اا بكا هللاد.ءانأ تأ نا و ريقلا نههجو رختاسناكواموب رمد

 ا ضصاوخ د خأو هلاومأ دسم دشةروك ذملا هللا ةداءز مخمل غلب باغالا نب دارنا مزه

 اكوتلغالا نب مهاربا عب ونهحورخل «:والملةداقر نمجب رخو همرح
 دمت

 | حيمنلاو امور شع» .راوروشأ هو ةنسةريشع ىتثثاو ةةس وئام باغالا ب
 2 0 هبرصتخاف لوط» كلذ ف

17 
 د

 1 «( ىنادمحلا لالا ناعلس نب صفح ةلسوبأ )ع

 "نه لأ ةلسونأو سايعلا ىنبءافلحن لوثأ حافسلا سانعل ا ىنأ :ًاريزو عيبسلاىلوم

 . فرعن نع «هلبق نكيرو سانعلاىن ةلودف ةرازولادرهةوريزولا مس ١ هيلع حشو

 هنن حافسلاناكو لودلا نماهرع_خىنالو ةممأ ىن .ةلودفال تعتلا انْ
 اري داو ة ىلا دحفاعتميو ةنسح هك اما دناك هل

 ظ .قهعباتدو ىناسا نزلوا كه ىفناس (,:قاراسوسايعلا

 ٠ نتناؤ رم هلةةاملف حاف |١ ىنأ مالا هارب ةعسوم از داعم لا اذه

 . ىأنم اووهوت حاف_بااىلاةوعدلا تءاقناو نارك ةمأ ىنبءافارن[د <
 . هسفنى قت هز زوتساو حافلا ىلواكدق نمد ولعلا ىلا لامهتأ روك كمل ةلم
 ؟ةينداسغب هفّرعي ناسارتع وهو إسم ىأ ىلا قسزأ حافلات | لاقمفْئث هند

 قا بك كاز فعول ازاي الاقي هلق ع هضَري و ةيسىأ

 ظ !قةلاملذب لعرلا اذهلاقو لعش : لف هلق هلن سحو هلاح هفّرعو حافلا

 ”[سموأ ىأرالف هلاهرغ" غل نكف ةلزإ !اهذههنم تردصدقو اند و انتمدخ

 00 0 تاكو المأ هلاون ؟ ةعاج لسرأ كلذ نههعانتما

 أ هوطصتو هناءاوثو د أ هم نكملو زابنالا.ةنيدمقوهو دنع نمجرخاطف
 ! ىأ ةفالخدعز هل ناكحو جيراوخحلا هلتق نولوقب سانلا عيصأو مه ةامسأب

 6 نفرشع ثلاثل | ةعجم الل ةفال#لاحاغساا ىلو ورجع رآ فلا ىساسلا
 د دشنأ هلتقب حاغسلا ععس الو ةثامو نيثالثو ندد ةسرخا * الاعب رروش

 تا 5 |



 نك نسق 0 اق مع

 كلو قرشا ادالب ىلا هنمبلغالا ىنب لوامزخآ هللا ةدانز :رضموأ اوكا.

 ىدوأ البقأو دالملاهلد طوو ىدهلت دءارقل انيءاشلو لزاع هثددو كانه

 ةيسابمسل اهحونو روك ذملا هللا دعى أ ىلا لوصولا نءْزحعو قرماملانه

 هبملا ىضمو هلقةعاوهكسمأاراردم ىند كلواموع] [عسبلااومحاصهيس أو

 هوخأ هنعمتجا ةكلمملا رمأ هما ضوتفو لاقتعألا نمو راو اهات ع أ

 نوكست «للاقو لعفام ىلع همّدنو دجأ ىنعأ ربك أوهناكو هج رانا

 عابتالا هلج نم قبتو كريغىلااههواهرومأ, ل قتسلاودالملا تمكن
 امه هرعدةساوردغل ارعذأو عتسصام ىلع هللا ددعوبأ م دذف لوقل أه .اعرّركو

 ىئ دا ف صت :مقكلذوةدح اوةعاس ف امهلتق ن مام_ماع سدق ىدسهملا ٠

 ىلا ل لاو ب نيزمدقل |نيبةداقر ةنيدع نش :امو نيعستو نامئةنسةوخك الاعا

 ىلاةيسخلاو ذه دل مهم نيءاهدعن واو نمةانثماءانلا نوكسو ههملانيشلا

 ءارلا غب ةداقرو 5 هفنع هللا ىضر بلاط ىأ ىلع مامالا ةعمش لاوس :نمه.|

 نمةش دمة نك اسء ءاهلادلادعبو ةلمهمادفلالادعب و فاقثلاديدشتو ٠

 نتا ظذام|ءرك ذدقف هللاةدايزامأو 5 ةقب رفادالب نمناوزيقلالاعأ .

 نيمهاربا نبهللادن .ءنب هللا ةدان ررضءوزأوه لاسقف قشمد تي راب قرك اسع ش

 هللاددأ زوهو ةجافت ني لاقع نبملا نب هاربا نبلغالانيد_ينيدجأ ا

 نيثنث | ةنس قش مد مدق لاقو ىعمتلاة ق د , رفانللغالا نب هلواموتا (رشمألا ا

 ةجرتلارخآى لاقت ةمقي رفان كلم ىلع تاغنمح داغر ىلا ازاتعةثاشلتو '
 انين« ىلوالاىد اجى ةئاضلنو وعسل ر رأة نسف ةلمزلاب فتهللاة دايز قلل ْ ١

 ورع نتاغالادأو نموهو ةناكم كرتو هيلع فةسفهربق خاسف ةلمرلاب نذدو 1 ٠

 هلئادإ ع رداتامنأدعب ب درخل ا ارعىلو ديثرلاناكو ىلا زاملا ش
 ىلا برغم ال از اخ مهنعدللا ىذر نتا اطقأ ىلع نينا نينا نزل 1

 اذه هللاةدارزىلارعالار اضنأىلاهدالوأ تبلغألاهدلو فاتن ا |
 ىرغللا عاطقل ان ىلع ساسقلا أ ة جرت فو « ركاسعنءاهرك ذامىهتنا

 نيعضوملا  هند--وام ىل [ء هيلقن يكل .اق فالتمنا هيب وبسنلا اذه ْ

 ناغالا نب مهاربا سنسد ن.هللاةدانز رضمو) أقونرك اسعنياربغل او ؛ *

 ل لخ 9



 0 ملا
 ا نا قةئامسو ةمثع تس ةئسرفص طساثالثل|مويروك دال

 ٍ هذاتسأ لد هتالروك ذا! ىازغطال ناكدوسأ دمع هل: و لءووةيماظتلاةسردملا

 فاأاهد٠د وءارا م فو: و ةهعملا نيا |نوكسو ةلم_هملاءاطا امض ىارغطل او
 ىلع قسنكت ىتل ارطا |ىهو ىرغطلا ىتكي نمىلاةمسنل هذ هةر وصقم
 .ةظفأ هو هنع ناكل اردصىذلا كلا توعن امتومضمو ظرلغل قلايةلوسلا
 ان نمانشماءايلا نوكسو ملا تو ةلمسما اتايسلا فب .ىربمملاوةم معأ

 رخو هوزاريثو نآهعص | نيب ةداب ىهو مربع# ىلا ة.سنل اهذه مب ءمءاراهدعب و

 ا . ناممدادودح

 ١

 0 اووأ )+ نراخغا نءا

 0 ةتامسو تك اهف بتكهتاذ دحأ ه.ةكب ملامستكو ةراكلا قف هرمصع ديرف ناك تناكلا

 عماحو ةسعبر نيبامزم زعلا هللا ب [كنم هن“
 7 هلوق كلذ ن نسحرعش هلو

 نطفلادهازلاحارتساو « اهلاضل اننذلا تدع

 نفكللاىوحامهمسح #«.اهفرشت لاث .كلم لك
 نتتقم نيلاحملا الك ىف + هكرمو الام نق

 نبهترع هللا ءاقلنم « هقث ىلع ىنوك  ىلسأ
 / نءسو هي ودعت ىذلاو »ع اهبفكو انردلا هركأ

 1-7 نرخناو مملا اذالف ه ددح أ ىلع ىل.ة مدن
 قوت ديوكسلا مالا برات ليذ ف خر اا ىف اذمهلا لضلا ىأ نب د#لاق

 ' لاقوىلاعت هللاهجر: اف ةئامهو نيتتث اةنسةحلا ىذ فر وك ذملانزاخما

 501 نعنكدو امنالثاةلءل فوق ىراصتالا دجأ ن ل رامملارمعوبأ في "وعلا

 روك كلا ثلا 0 اوسداسلا موملاوهو

 ظ

 ا
 ظ

 خ

 حافلا يشلانفورعملا ءايرك ز نيد < نيدجأ نينيسحلا هللا ذنعوبأ )ع
 فورعملا نسل ا

 يرسل : مس *( ردم ءلولمدج ىدهملا هّلل اد عةوعد 5
 1 نيعلا فرح فق أ سوةروطسم: هريس كذب هلو هرو هم برغملاب مامقلا ىف هتصقو '

 هللادعوأو ىلاعت هللا ءاشن اهرامخأ ن مفرط هللادمءىدهملارك ذ 5هلمع

 نوعنصب ا نيريسحلا ةاهدلا لاحرل/نمناكو نعل اءاعتص ل هأن مروك دما

 هنأت



 لققتم ريغ هل * م ْ

 . للزلا نمةانمتمدلا ىنإتدصا + اهلطمزارسا ا 5
 لمسها ع:جعرتنأ كد ةايأبراف + ه1 تنافول رمال كودشرذق ا

 ١ * كلر ارق ةرعش قيقر او

 قاشعلارمغقأو والا ناط ٠ امد: نمكوذلاو كلانناقان

 5 ةانأ ماَرغلاساك متع 0 لاو ةقايالا ف كلاديانوأ ١
 قارذا هل جرءال ىكحتت .+ ىذلاءادلاو او دو ميسنلا ضرغ“ ب

 قافخ يلاضأ هاع ىوطت # ىذلان اقلاو قريأ| قوفن| دهو“ب

 ظ ظ ' .اشيأالوا
 عّقاو ك شال نيدلل ذ__عوم ىلع. ..- اينناو تا فمان اكببلا , انجأ '

 ماده يب ٠:1 نااتا “اوف 5 ا« مدمر ميئانمل هول 1

 وأ هرك ذو ع-.طاقم هلرك ذورهدل ا ةدنيز تاك ىفىريطخلا ىلا لاو هركاذو

 رك ذوةّذعلب , راهني دةرازولا ىلو هنالاقو لب رازي ران ىنىفويتشملانيتاكرييلا ا
 هد هدلا غي رانو هو ةرطقلاةريدعو ةريغلا ةرمدت ناك ف باك ادام علا

 ناطاسا ار زوناكو ذايسالاب تءنب ناكروك ذا ىلرغطلاَّنأ ةيقوملمبلا ١

1 

5 
4 

 دع ناب اه بأ نين و هندب ىرج اس هثاو لصوملاب قودلسل ادهم نيدوعتسم ا
 انامل خا سلوان - ل ةرصنلا تناكو ناذمهنميرقلابفاضلا :

 ع بلاطو ندا مات لاكسا اوهودو#سرو هبربخأف دوعسمربزو لثيعمما
 تهولا كلذ قات ارغط ناكو دعسأ اهشلا اقف ىيزيهسلانرس ني دنع نا ١

 نمدر ميزو لاقف ذاةسالا ىنعب دم لجرلا اذه بتاكلاريصتلانعتوابن
 هل: ةاودقفاق هءاع م1 ل.ةالو هنماوفاخاوفاكدةوام ظ لتقف لتي ادعم نك,
 دعس ا هرميع بالاث هند ةعق ةاولا هداه تن اكو هاذه ل

 غاب هنأ ىلع لد امهرعشفو ةن د نيد سزو احدقو ةرغثع ىناسك ل .ةوةريشع عذر أ :

 دولو :هءاح دةو لاق هنأل أ ء ب نيسؤتو أ هس

 ىركف ؤدازنكلاو ق.ءزقأ * ىربك ىنءقاوئىدذلا رغضلا اذها د ١

 رادع ةمص قانهرشات ناد 0 « ر->ىلءتّر مول نوجو عبس 0 :

 ريزولا ىريختلا لكلا لتقوىلاهت هللا هجر كلذ دعب شاعاسجيمأ ىلاعتهللاو ظ

5-6 
3 

 20 د ا تا ا
 - مرا“ اديك وق هبل 2 دع



 ل دل
 1 5 أ داو هنااتدج نان

 و انبي ودجر ٠ يلعن دقللالعلاراغعدو

 نسل ميسر تت 01 «ةنك-مشدءلا ضف لملذلااضر

 4| انمضللا فام تاضراعم « ةلفاحد ااروذ ىف اناردان

 َ ةنلا ىزعلا نا ندع اههذ «. ةقداص ىهزىاثذ- العاانا
 "لما ةراذ انو نيمثلا .حربتملا + ىنءغواب ىوألا فرش ف نأول
 ١ لغبشف لاهجلاب ىع ظبحلاو « اعهسم تءدانول ظملابتهأ
 3 يبرأ عميفع مان م مهصقنو لضفادينا 3

 .لبالإ ةد.فالول شدعلا ىف هيي اهقرأ لام" الاب سف! للعأ
 لعلم ت ]ودقو اي » ةلقم مايالاو شمع ضر

 |0001 كال سمر نع اهتسق .٠ اه فانردع ينقتيملاق
 !'لط :ىدن قالا لمعت ساو « هرهوج ايناس لرب

 :لفبدلاو داغؤالا ةلود 56 ا قيامك او 0

 لهم ىلذ قئمأذا .ىوطد ءارو ه4 ولو ناك سا ابضمدع

 .لبجالا ةعمف ىودتف هلبق نم « اودرد هنارقأ ئرح اءازساذه

 لدحر نع نبعثلا اطاطبخت وأ ىل 2 بالف نود نمىنالعداو

 ليك نع ىغانرهدلاُت داحيف 5 رددالو ل اةعرغ اهفردداف

 يلد لع مديصماو ساتلارزاف «هيتقثو نمي دأ كودعئدعا

 د را ىلع اينالا لوعت الن م 2 .افدعاووام 'دلا -راباو

 سنو ءاهننكوار ْمهّرظف « .ةرهمماالا لذظ نو

 (معلاو لوقلا ند يا هفايسم 2 لا ردغلا ضافوءاؤولا ضاخ

 0 لهو «ميلكن لا ادنء كو دص ناشو
 "| عب 9

 ل 0 5 ىس ع با

 9 1 1و 1 6 يع ا 7

 ,لؤاو رايضنألاىلا هدمق جات 5 الو هيلع هال ةعانقل كلم
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 (ى) ظ ْ
 ىل->حالو ابق ىتةانالو اهم 5 ىكح ءالءاورزلا بة ماقالا مف

 لالا نع هانتمىّرع فمسلاك « درق:مفكلا رفص ل هالانعءات

 ىلذ-- ىبتنم هسلا سنأالو « ىنزح كت _ثءهعا|قبدصالف

 ىلبذلا ةلاسعلاىرتو اهاحرو « ىتاءارّنحىتح ىنارتغالاط
 ىلذعفبكرا لو ناكر < العو ىوضأ بغلن٠ ميضو

 ىلقال_علل قوقحءاضق ىل_ع « اهبنستسسأ فك ةطسانزأ“ '

 لفقلادكحجلا دب ةمنغل| نم ب ىنءنقيوىلامآسكع رهدلاو |
 لكو الو نامه ريغ هلل «. لقتعمعراردصك طاطشىذو
 لزغلاةةر هننمسألا ةّدْش « تجزمدةٌد ارم ةهاكةلاولح |
 لةملانمونلاماوسىرغأ ل الاو ه.هتلقم درو نءىركللاحرتس تدرط ٠

 ل-ىوهلاره نهرخ آو حاص «برطنءراوكالا ىلع لمسك او
 لانا ثداحملاف ىناذخت تنأو « قرمدنتا علل كوءدأ تاق ٠

 لل ليالاغيبصو ليعتستو + ةرهاسمِهنلانيعوىتيعماسنت
 لشفاانع اناا رحزب ىتااو « هبتممه":غىلءنيدتلدهق ١
 ل ىثب نم ةامر هانج دقو :« مضانهىحلا قورط ديرآة اد

 للحباو ىل21 رج رئادغلا دوس «هينادللارعملاو ضسااب نوقع
 ناحم اا انددبت طلة قنث . اعنتمعلاللا ءامذلا اشراف |

 لشالان منام ساكن !لوح يةضداردسالاوادغل|ثس تالا
 لمخلاو نغلا ءايع اهاصت م« تيقسدق عزمماب ةئشانتؤنا

 لخ نمو نيب نم ٌحاركحلابام « اهيماركلا ثيداحأ بيطدازدق
 للق ىلع ه-.نمىرقا ارانو ىر- + ديك ىفّن-ممىوفارانشدت

 لبالاو للا مارك نورحتيو « اهب هارحال يح ءاضنأ ن اتق ٠
 ىلعلاو رملا ريدغ نم ةلتن « م-متويفىلاوءلاغسةلىفشي ١
 ىلاعف هربلا مست اهتم بذي « ةيناثعزمناةماملال علا
 لمت انمعالا لاس نم ةقشرب «تعفشدقءالعلا ةنعطلاهرك أال
 لاكلاو زاتسالا لام نم ملا, «ىدعست ضربلاحافصلاتاهأالو

 ليغلاب لغلا دوسأ ىتهدولو « ىازاغت نالزغب لصأالو ١



 (م0
 .ظ 2. اهنمو

 . ؛هدرفمراكالا نيندرغب س « انلا رئاسنمتعنةىنالما

 3 ددرب_غىلا هتمالبجىف 9 الوأو ماثالان ءىهحو ناص

 ىدو ىنا تاقو ىنامز م- يب فقل: تعنتو اوتغؤعتو

 ىّدك أىن- ماركلاننأ ب + دكلا نما عم تغنأىنالال
 هريغو» هرك 3 قءا.ال فخ“ اههفف تابالا هذه ىلعةدمصتتلا هذه نمرصتقنو

 5 اضن أه رع نءو هيلا ةجاحالا#

 ا ههحو ىف ءامال نم لأسا 4 املوطند هجولاءامتدنفأ

 هنأ لو تمىتتلا» « ىذلاىلاءحرمثهبلا ىسهنا
 هبمج نم اسأ دك ألو « هدفر امركح ىنانب لف
 ههل.ىلا ىدنالا ه هدم هرب راحت رهد نه توملاو

 : ةووداذ, هتان زاونم راو البقتم نر علاق هتدالو تاكو

 نرشعو ع- ف . رأ ه:سىلوالال.و 3و هرخخ ”الاىدا 00 أسان اللا موو
 مهلا لالا قة, سايدلاوىلاعت هللا هجرهرعرخ 1 ف ىع دق ناكو :ءاهدجو

 سدا ل ن :1لاق اندوةلم-وم نيد د را دلو

 هلهءاراهدعو ةلمهملالادلا نوكسو ةدحوملاءاملا حف ىردملاو هعمملا : وأ

 املا بففاهتكس روكذملا عرابلا ناكودا دغبب ةل<خ ى مو ةءرمل |ىلا ةسنلا

 ظ يامادعما اد__.ءنيد# نب ىلع نب نيس لا لععساوبأ باكل ار ف درعلا)« ٌنارغطلا
 « (قارغطلاب فورعملاْي 51 !ىاهمصالا نيدلاديؤم

 .٠٠ 5 ١ ]و ولخل اتم: صب رصعلهأ قلن حمطلا بنطال لخغلاريزغناك
 ْ هزه نم ةعطق دروأو ه- اء ىتثاو نأ اسنالا تاتكن م ىشثملا ةمسسن قىقاعمملا

 قارغطللو 111 لا تكتحزو ةءعثلا ةفصق

 ناكر مختل |ةيمالب ةذو رعملا هندمصق هرعت ن ساحم نهو دمحر عش ناوندروك ذا
 و ىو كش وهلاحفصت ةنام-#تو سه ةنسىفداذغماهاع

 لسسلا ىدلىنتناز لضفلاةماحو «+ لطخلا نعىتةناض ىأراةلاصأ

 ْ ' لفطل ىف سمئلاك اهتلادأر سعتلاو # عرشالوأ ىد وازيخأ ىد هم
 مف
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 دضتغااريزو نأك مسا لاذ ناترانلاتدو ا ةلاءارقأب

 هللاءاث ناهتجرت فة أيا مكر عاشلا سورلاّنا مس يذلا وهو هدعب ةةكملاو

 تعدو نينإعلسو مساقلاهنيا لبق اضم دما ريزو ناك هللاد- 0

 روك ذل عراسلاو ىلا" ايات تينذا ورق رع قوت ْ

 دا.جرعش ناودو هسرع فبل . انو ناسح تاغندءدهلو لث اًضفل باد لن ا

 اناك امد اية اعاد : زأم .هلبا نب ىلعت ىأشي رشا !نمب ةدسنارأ

 ضب ةمد تق قاماريك 31ج راب نأ ىذا ةانعاب ٠ْ
 ا

 ةدمصقهرأ !تاكف هد لف ارارم هملا فد مثل ارضحد امال ج وءارمالا,

 ايتو أوةمدخلا بيس هي اعريغت هنأ يلاربشي واهمف همت اه هءلاددلب هوطإا ا

 ىبعب ةسانرلا هفرطت ريغ 5 ىّدونناىنمنيأوىدو نا

 ر وك لما عر رأس ! اهل 226 م رد دل سعت 3 ادي 1 نسا د راء

 ايهاوأو شِدفلا نمأ كئاضر أ اون ذو هيف ل اطأو اهنا او
 ا ا .ةالع تلف ىل يبا علا نأ هز رعثلاةعقر تلصو ل

 ىذحو قرط ,ايحةصلأمث 5 يلا السهأت امييقلتفا 1

 1 اشذاى اهااثل نظر أو أخع ما 4| تضضقو: 0

 حو لزهو هيىلوأره #* ٌرمو ناتعأا ن م وأح ناب : 1

 : ىدل> قرذ ذاك م المع + .مرج ريد عنز 0 نو 0.

 در من نمهاش احارارمراز «ي دقو تح ىتنأ ني 0
 نة عو فنأ لح نه ىلَأ 5 < هانز را 0

 ىدوعربغتوأ تركذت 50 ون لآ هللا' تاع اذ مف

 : داندلل صراع مارتمال 5 ربز و مأ لسانا قا نم

 . يدردةزرعولو لضرأ فروه ىذلا ع للا كاذ انأ

 ىدبع تندلا با صو ىدمع مع يوكل | كاد 1 جلف ل مضاذاو 7 5

 داخملانان ىف كاسنانإم .« اهعمرانلاف تنك ول ىنارتآ

 '.ّدقلا قاسم تنك وورتلا 0

 > روب ىزاستال تنك ناو هوي هعلا ىلع تدمع



 ْ 0 د ا ا 0

 ' ذعتملا نادك قىلاعغتلا

2 00 5-00 

 ١ ران ألجأ نمتاتف « الحجار ك-تًأرملام لئاق كو
 3 نأ ةحوتفمواوو ة-وتفم مالفلالا دعب وةدخوملاءا 0

 م 0 ةنك اسءاهم ةنك فايت نمو انةءءانا اهدعو

 0 طع هللا هجر ةناملثو نمعمسةنسفف

 /ينيسفاىلدتلا اع 41 ىناسغل ادجأ نيد نب نيس ا ىلءوبأ ) +« نتفااسفلا ١

 6 ه.ق طربض لمهملا د: أنكم ز فم ناك هلو تدالاو تي د |قامافا ناك

ب هيدصلا لاحر نم سدللا هدف 2 طفل
 ١ 2 زن فوهو هنيفرصت ةامو ن

 هلذاكو طيضأا دج طا نسح ناكو نيديفملاءاجعلاراكو نثدحل اه ذياهد

 : 3 معمل و ةدمطر ةعماح قس ا ناكو ناسن الاورعشل اوبر غلانةقر ءم

 6 ها قهندالو تناكواهنماقر ُُط رك ذأ ى> ةزام نأ نمئذ ىلءضقأ و اهناءحأ

 3 ١ 00 هد هاج ا

11 51 

 1 #0 5 2ك 0 : 2 1 4 0 ١ د د 1

 3 0 ع ا ا ا ياو يع ها كا 1 1 2 536 00 0#

 00 ا قا ارا وك 7 0 يا ع رف 7 فد ا

 3 ا ا 0000 ع ا 000 ا ا م ا و ا و

 ا /

 ل تس وسال و ا ا ا ا

 ا هل
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00 

 يبه طولا يودون ل

 0 00 0 لو :فاضلا و ام .أناح ا

 3 ”نيسسملا نب داع نيَذ أ نب باخولا دبع نيد نيني اللا دمعوأ) ىدادةللاءرابلا

 تر احنا ىن نق قرا. اريزولا بهو نينه ب نب هللا دمع نب مساقلا سهلا دم 1

 ثيدالا رووشارغاشااعرابلابتوعنملا ىردملا سامدل اورتن بعك نبا 5_0
 ا ا 2 ُ

5 5 

7 752000 

 0 الا 4 مالا لاا

0 0 1 1 
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 0 ظ
 نارش هزم هجولا ام ٌنأولو 95 هيدشل تدشن ال سفن مس 2 يآ

 نولس نب جنم ن ىلعم ءاقلا أ ط2 نملوالاف رع ا تلقوا ْ

 سزولا ا 5 ذولئاس .رلا ياض ىرصاىفربصلاننابفورعألا

 _ محا هشار ررك ذا ْ

 ١ (ىوغلل ارضا ةيرلاعنيدحأ نزيل هلل ادشوأرا «

 نركى أل نم اهبهانعلا ةل> ك ردأودادغب لد هتكلو ناذهه نمل
 ا لعأرتو ديردنءاود_هازلا رع أو ىرقملا دهام نءاو ىرابنالا

 لك ىف رهاانازتادبلا ا راصو بلح ع نطوتساو ماشلاىلالقتن اوف ارسل
 ا

0-0 

 2711 اا

 ن.ةلودلا ف. ىلعاموو تلد ل اقلاوهوهن منوُستش و هلق تورد "1

 هقالتءاكل ذي, تنستف ساحا لقد . ملود»قاىللاق همدب نيب تاثمالف نادوت

 نالاذه هيولاخننا لاقانغاو برعلا مالكر ارم ىلءهعالطاو دال ت اده ١

 هالغو سل ادجاسل او مئتانالو د_عقا متاقال لاق. نأ ىذالالهأدتع رات
 هلجرب بدصأن 1ل.ةاذ4و لغسل |ىلاولعلا نملاقتن ال اوهدوقعلا تام هذع ا
 ءاساج د هفل ل. .ةاذ_ذو وتاعل | ىلا لةسل |نملاهق::الاوه سوم او دع ظ
 ناك المسمن ين اورملوق هنمو سا-دقو سل احاهانأ نا ىلءةواهعافترال ظ
 قدزرفلا بطاذ ةئيدملاناءلاو

 سلاف كترمأام هلرات تك نا يب اهمناك ةقافلاو قدرك ل !
 ةلنوطةصقافو تا نأ ةلج نم تدمل | اًذهو دك ى هوءأس الاد تدواقأا

 روك للا هيولاخ مالو نودعتش مالكا ن كل هعضومرغ قاس ناو هلك اذ ْ

 ىت-.هناف مظع عالطا ىلع ديوهو سل باك ءاعم ىدالا قريسكن ا ٠

 هلو 51 سلوا ذك برعلا مالك ىفسدل هنا ىلعدرخ أ ىلا لزأن منال

 مهتامفوو مهد لومي راثورمع ىتثالا ةتالاهنفرك ذ ذوهمف رمت واما ش

 ونبدهعل آو ل "الا ماسقأة لج لاق هنأ مهرك ذىلاهاعد ىذلاو مهتاهعأو
 ناتكوت [ ارقلا اك ولا قزا ا قاتلا باك هر ثا

 ل ليخا 2 مم

 : 3و رثعو ةسجمىلا مسقتم ل ”الانأ وأ فرك ذو ل هل اهه«ففيطل تأ

 . هنومرككنادجل آوقاذالانمةلح رلاهسلا تاكو بدالا ماسق أع منا



 "ىلع ضيق نأىلا ىلا لزبإو ى مودلا ةلودل !فرثم كلما ةرازو ىف
 ىلا ل_صرملا نمروضحل نم ىاقلاوأرب ,زولاباوكف ىلع ىأ كلم ادب ةمرنزولا
 تح كاذكم اأو ذءاردأ :رافمالو بقلالو عل علت ريغ نم لهو رشحلا

 ابيرنمهعمج : ريكداد- هد ةلودملا فرم: ةقرانقم وأ امل اوحالا نمىرح

 لعو ماغي ٠ داناوأماقأ و ه.اءالزنو نقمزيد# نبسب رغنانسانأ ادصقو
 3 ]طقسا ”0 1 يذلا نسي هنود ماقالو رعاك

 5 أزءوس نمددحتمت هلا ماقأ ول صوم انشا و رق عبنملا ىنأ ىلا كلذ لعد

 2 تس د رغو ا توك اناس :رورتجلاهنانأ ام ةيقردأتل !مامالا

 ا مدع مافأو نقزافامكناو رم نيرمصت انأ د دقو هذءداعبالاو هةقراةمىلا انعم

 دجأ اهئاطلءارزورك راب دىلاهجوت اهنا ل.ةو قوتنا ىلا ةفامضلا ل دس ىلع

 قنبناضمر روشرشع ثلاث فوت نأ ىلاهدنع ماقأ وهرك ذمّدقملان نبا
 هّافو تناكحو ممأ لؤالاو ننرمةءو نا مل قون رأوةرثعىفامع

 آ٠0 هير لوط ثيدح كلف هلو دنمتيصو ةفوكلا ا ىلا جنو نةرانامع

 نأ ىدوأد هه-ودللا موكب لا ىنأ نب ىلع مامالا دوش ةرواسم دم 2

 4 هرمق ىلع بتكا

 00 ودق قم نافاعقمىلا  .عحناوةيازغلا رف فنتتك

 .مدقلا كلاذئدحا 0 مت ؟ ى سعف متم لك نمكدت

 ش مك رغلاهنأ الا ت- 5 اطامدقل نيعب رأو سجن دعل

 00 11: ب ودعقإ اىذنزمثأ اثلا قه وأو هعو هسأ ل تق ناكو

 7 وةدادجأ دج أ اماواس رغم نكمل هنأ ع عيال | ضون فتي أروىلاعت هللا

 هللاقب ناكو دادغبب ىرغلا بناحلا ىف ةدالو هل تناك د هنن ىلع ني سم اوبأ

 ة/اة1اه ذه نولوقاريثك .انلخ تءأردقلو ةءسنا هذه موملع تقلط أذ ىرغملا
 !لاقدقو هلوأ ق تد>وذ صار | ىدأ ا ايس ىذأ اهءاك ف ترظت كلذدعب مث

 الأم هنسح ا همنتملاهنوعد ير اغاانتاوخاو ىنتا ا

 39 ْإ مرا لعدبا تاو مهرع د 5 يع هتدماذ هوني نامزلا نأ

 ابطا لوقل | ااذددامأ لع أهللاو :رلاقأك ال ةقمةح فرغم هنأ لعلدم اليو

 0 ىنت :1!لوةة:د:ءدشتأوهر هثوى دعم اهخدانل ارك ذ

 قو ١

 5 ظ



 ا 5
 اههصووةيأو هلءااودجق م« مبلل هل ءادهص ناك 1

 اضرأ هرهش نمو

 نوح“ هل ثدداس او «* ىيدحن نع كثاىنا :

 نزكسأا راش ل بيل 5 ىدقرم عضوم ٌتريغ

 نرك !ىرتفكرنتلاف ب ةلدل'لراش لرش 1

 نيد هللا د.ءوبأ هملا بتكذ. «|دنع ىعو [هدلو روك كاريزوا دلو ابلو

 اهنم انآ بأ رصغ شح ناوي ريح اضدون]

 ىذلا ماعلا كردي ىنعمهنم لاقل عاطأدق 0
 للعىت :غلاّد>- تاةؤ 4 الع ىتفلادج ترأر 1 ' 1

 هانأرصم باص كاسل لّتقالو نيفراسعلا ةاهّذلانمروك ملا ريزولا ناك
 ارملع باغتملااهبخاسد عقجاو هل زال لضم ربزولا برهو هب وأو هيغل
 للعم مام :دسف او 4ع قب و هم هلل و اطا |حار 2| ني لفغذ نب ج رغم نب نأ يح ١

 22 ا زاخماىلاهحرتمثر وكذملا 0 املأ
 د ا وم رمملارابدلا ةكبا#عي ظ
 م-1لاومالا ل ذ.ب حارحلا نبك احنا ىذرأن الالي وطكلذ ىف هتسصقو
| 

١ 

 < 5 ا
3 3 

 دو ىولعلارفعج نبنسحلا حوتفل اوأوهو ةكم بح اص ناكو ه.ل| ىف -
 مسانقلا أري دد ءد-ثرااندوب .ةأو ةفال-اندوعب يا

 رعأ ضةثناو هءلاجا رحمان لات ا ىس لل لس 1 احنا اب افروك ٠
 مكامن هايراه قارع || مماسقل اوأريزولا دصقو هكدا بردو رتل دأ .

 ىلا هرب عفرو ريزولا فاح ني بل امنانأ كا ارذ ةندصقو حارحلا ىءلاقراغهو
 قلما 1م اروة مس الا ةلودلاداسقالدرو نأ همهتاهل دال, امالآ

 ذأ غب نهكللملا ارْدِق راد | قف اوةرعأ ىنم ناو كلل ار هنضر اقوا ||

 نأ ىلا امرلان.ةلج ىلع ظس وأو مةجف ساقلا أذ أف طساولأ

 رداقلامامالاب لق فاطعتساىف ق مس رياقأ | اوبأريزولا حرمشو الوتةمكلا ارش فو

 ال. ءلق ماةأو دادغب ىلاداعو جيلا طم: سوح يامي وستلاولل

 ةلودلا دهعم بتاكريزولا ف أ نب ن سلا ىلأ توم قفتاو ل_صوملا ىلاد ضو .:

 قيس ١ سأقل او عرش م هعضو ٠ 57 .اكداقتف لم ءئن ربمأ شوارق فاق

/ 

1 
1 



 8 داازد

 ' مك تنك ثرِحْدا « ءاق رئااحدلا ف كرا دزانمأ
 , مهاربا ني دبع تنب همأةوهامأو هب هنأ ل تا م ىنام هل اخ

 3 روكسذلا جاروال نو تاكو نال هرك ذىناعتلارفعح
 دوك لملا نرغملا ساقلاو أاريزولاو ةئاقاثو نيعب رأو عب رأة نس ىلوالا ىداج
 رمانبالا بايو قطن حالصا رصتخم هلو رثنلاو رعشلاناويدملا بح اصوه

 اوما تدأ تاكو ةعالطاةرثك ىلعلدب وةذئافأ اريثكه مر غم عموهو
 !نوضام عتيماجملا ضعي ىف قددحوو « كل ذريءورودلا لم ىرون املا باكو

 هرصتع ! ىذلا قطاملا حال صار صةخمرهظ ىلع ىرغملاريزو ادلاو طخيد جو

 عولط تقو لّوأ نيحاصلا غلابمهغلي وىلاعت هلل اهللسدلو هلاثءامرب ,رولا هدلو
 3 لثو ناعس ةنسة لا ىذن ءرثثلاثل ادحالاموناهحاسعةلءأن هرسقلا
 1 وشو ةقللاو ودلا قة درا تتكل نهج دعو زيزعلا نآرقل ارهظتس و

 خاب و رثنلا ف فرصتو رعشلا مظنو مدقلا ارعشا ار ات ن م تدب فلأن ثع
 لغه ام ىلا ةلن اقم او رمحاو دوما باسح نمو هؤارظن هنءرصصقن امىلا طأ|

 ذ_هرصتخاو ةن. ةرشع عد رأ هلإكتسالمقهلك كلذو بتاكل اهنودد
 رمئمهتفش مل ىتح هدئاوف عج ىلع فوأو هراص:+خ| ىف ىهانتف ناّكلا

 3 | 07 را طخحاىلاةب املا ربتجريدتلا بيو اساوأن هريغو هظافلأ

 جو اعد:ملعو هرأذ ةباقهراصتخا دس هد همظن هلت زك ذهب قدلن امىلاعوت

 لالا يغرأوةنسةرنع عبس هلاكتسا لبق كلذ عج ناك هليل ققاروأ

 ع ريك ل !ريتولار هن نمزودلاو مالكى هتنا هتمالنع اودو هنا.

 هأانه٠تءطتداامىدقفل ىّذعأ « ىرساجد2 سعلارا4لوقأ

 الا 0 ءايلعلا تاطىت_ه « اق:1 ةسشاا ناعب رقغأس

 0 0 000 2 ءااسأ نأ نارا نم * سفأأ

 1 ظ 5077
 ' عر نيف شل .ءارع « تركش عارك امندلاق مائل ىرأ
 || فرس 5 أمرب_غد ىعرمو جره ال ءاذ

 ةرعش لد هولا لاسل هال خلو
 اهةوهلعا أر مهم هريغ ع ادت هو نكل هرغشاوقاح



 (؟107

 ءاسؤرلا رئامد تدادتو 5 دوج ةريضدح تفز مو3لاق

 ءارهشلا نم ىو اع دق ىنءم .لازرحأ ىذلا هلاقام تلق

 ءامرزك !١ل زا ةمىثغو تيكا 37 : ثدحريطلا لع ُ

 عداس اان المل !مونىقونو هرهشهنعد ذوو ةريثرد اشغال ااثثاتدنلا اذ ْ

 ىلا ل+ق ل. 233 اةياسقاثو نيدو قلعة الا قده نمننرشعلا ١

 ىدوأو هن ءدللا قذر رفع ن.ىءوم دوشمد. دع نذ دوىلاعت هللا هجزدا دف /

 ناكود. صول اب هع ارد طساب مهماكو هربق ىلعبتك نأ 54 .احردنعنفددن ا

 هلاح ن كنا مانملا قهبادصأ ضع هتومد-هن هآروةعيشلاءار ء| ءثلا راك نم ْ

 ند 5

 ىهشذم نسر هشأاق دب ىفدام وس دسفأ

 ها راعصال ىس 1 ىلع كالو مضرب ئ

 اهتاج ن«ةدمصق, ىذرلا فد رغلاهانر :

 ناعءانلا ىث اذام هلل « هيىنظن_سح> ىلعدوعمت

 نانللا ع. مضر لثم باقلا نمو ةمعش هلءالو عسضر
 ناسالا كاذ نراضم لغب ' نام 00

 ىناس ا اهظاسفلأ قدتعت ث تارئاكلا درشا كنك ا

 نامزلاح حورةفحخ تاكد و 5 ثك.اءالب وطنامزلاكرمل *-  ا

 ىلعةذلب ىهو مالاهبدب واوتت نمتانلاءاملا نوكسو نوذل رسمك ؛لستلاو
 لضالاو مسهريغوءانعلا نمةعاسجاهنمج رع ةفوكلل اودادغي نيب تارك

 هاع”وتار هلا نمءهحرأمو ناككملا اذه ىف ف دوب نجاحا هرذح راد

 ةريثك ىرت و هماع ورمدم ليت مسا ْ

 مارهب نير < نفسو نب د# نب ىلء ني نيس ا نس رسولا مداقل اوأ)»
 سام اح نب شالا نينوزملا نب ناس اسنيناداءنبتاهامزيتانزرملانبا

 « ( رغم اريزولابفورءلاروج نب مارهب نيو زب نيزور بف نبا 1
 يجضراوالازيزعلاددعن نوره لعاأ نان اوقيدالا لهأ نم ةعاج تدأرإ

 4 وأى اا هيد.صقب ىنتملا4 ه> دمىذدل ١

 نرغأ اريزولا



 هللا كاع وأ م

 5 ءاكملا

 م0
 2 0 اءحومناك ناوح +« ارنا هو هاك نم

 . اعطت نازم مق « أ كارهفىدنك
 10 اعضوم مقسلل ف 5 انضلاةروص عدنل

 ,ئودنلا تلعث سامخا اورأ اهدشت أت اينالا هذه ّناىاغالا باك رك ذو
 0 .١ اضن هلو اذه لمه لوقي نس نم بام لاقوروكذلاعملذلل هرك .ذمّدقملا

 ٠ دهعلاىلعمقملالالدانولد ع ماافىدهعبغلااوقنخاذا
 32 0018 ةاواعق واو ةصفالاو ه هل دوب لدملا لء«ذاوأعفاو اومص

 ؛ هدمصق نمهلو

 دعو ىلع بدمح نمالارهدلا نم دليله بف تبأارصعهللااقس

 ا .لافو لاعدلا مرانسالام تونا وزب ةنس نونا

0 00 : 
 «( روهخملارعاثلا

 كال” ىل !ق سد مهناف هنف ف هنامزدرذ ناكهرعشىف ف ذملاو ةعالخاو نوملاوذ

 .ءارمالاو كولملاحدمو فاكتلا نم هرعش ةمالسو هظافلأ ةروذع عم ةقيرطاا

 . هيلع تلاغلاو تادا ةرسثع فدو امرثك أريك هناوندوءاسؤرلاوءارزولاو

 4 ,هئالاقت 1 دهام ماقأودادغب ب هس موتنس امااضأ دل اىف هلو لزمن

 /.ةج احالةروهشم تايبأ هلز ءى هلو ىفاشلاهمقفلا ىرغل طصالا دعس ىبأب لزع

 ' امين نكلهناو سقلاءرماةجرد فرع_ثلاف هنالاقيو انههاهتانث اهلا
 1 .تاربالاه ذهمدجو هرعش دمجن مو هش رطع ربت ههنمدحاو لك َنالامهلم

 00 5 ًالادسللا قع لع ىوزته : ةدقرنم اظقنتسا | ىحاصاب

 سدرة قيد ف قفدت رسبت +. اهناكموخلاو هر ىذه
 سافمرب غحارلا برش مالسف ه. اههسنب تل غدقابصلاوكرأو
 سسع ملاهتدرصو دهعزم « ةنور ةوهقىنانقسااموق

 0! سفنالاةامحىلا لوقعلا توم م اهمكح طلست اذا غضئافرص
 ٍ اضأهرعشنءو

 لاق



 0 ظ ٍ
 قوهناربكلا هنمرأت قريث الا نم ىلع نسم اونأ نيدلاز زان ١

 هللاهجر سنو نينمدللا لاك ريشلا ناكو ىلاعت هللا هجررهشأ ل والاو ناومدان

 دشن» ناكو ومليت ولم الع ططمدمو دعنا لوق:ىلأعت ْ

 تاملاس عأتامندفعلا قو « لاحرلاداعب اند نباتدأر
 ةاسملاب هيوم نم اد 5 امدشلاب 21 ؛

 اهدعبؤ نونلا تفواهتت نم ابا دركي ذليل كيما ١

 !“ ةدودم لأ

 +« ( عبا#اب فورءااىرصنلار هأش اراب ءكامضلا نب نمسحلا ىلءونأ )+ ٠

 ةايتارت يدل باووح :ءهللا ىذر ىاعتل ا ىلهامل | ةعيبر نب نام سذلول كوم ظ

 قلصناوهءاونأو رعشلا بور يضيف ننفتلا نسح عورطم ند امرغاشوهو ْ
 هيراقهنانمدنلا ىلصوملا مهاربا نب قع الا هبل ا لص لام ىلا ءافال |ة.ل ادع ا

 هلاصثا ناكو د.شرلا نو ره نينيمالا دج مهم بعض نم ل وأوهاؤاسوأ كلذ
 ءافلخما عم لزملو نيمال ارسف لت ىتلا ةنسلا ى مهو ةنامو نيعستو ناسكد: ةقفدعا

 نيبو هنيب و ند.حما ءارعشلا ن ءىلوالا ةقيطلا ىثو هو نيغتسملا مار أ ىلاةادعت

 هنود ةراكخل عيان ى عموم > عئاقوو :ةطار داو ىمكسحملا ساو ىنأ ْ

 قاغالافاوببسالاجرفلا اونأو عرام !اهياك ما ذه ءالخو ْ

 هلوق كاذ نةهرعش ندا نماؤزظ ةلدرو أ اهنيتفالكو
 ريهذلافراك ناعمن نما« اعاتب 0 ١

 ريد عربا ىدنو #ْ ضير عسل 0 ك.د_خيفا

 ىلاعتهللا ءراشإأ لو 1

 رخهقر نمانو *+ رغم هفرط نمانأ تكا

 ريصلا تلغاملل 2 ةشاكف ترسات

 رتسلا كترشن ناكل , « : ىف نسحأامو
 رذدعىل كودو ىنفس# : الا ىتفذدع ناذ 0 ا

 ْ هنءهلل |افعاضد هلو" :

 اعمدمعمدلاب مف « اضأال ك..وال

 رسأب نيئلادغلا



 ! !:-ارمودك سان مف اواهريغو رمطلاةلاسزو لاس اونامال- ةلاسرو
 ْ سقنلا ق هلوق كلذ نذرع «شهلو نيلسملا ةفسالف

 عضو قل رهت  تاذ .ءاقرو عفرالا لن نم كيلا تطمه

 ”عمتريتملو ترفغسىتلاىهو « فراعةل_ةملكنع ةيوعج
 3 عدد ”تاذىهو كقارذ تدرك 5 اعروك لا هرك ىلعتالصو

  عقابلا بار خاةر واهم تفلأ ٠ تاصاوامف تفلأامو تفنأ
 000 عفنقت ملاهقارغ الزانمو « ىانادرهع تدسناهنظاو

 11 عربا ناذباهر عمزم 5 اهطومهءاب تاصثا اذا ىح

 ١ , عضخملا لولطلاو ملاعملانب « تعصاف لل اءاثاهب تقلع
 5 0 ملقتاملو ىم#ت نب #* ىانادوهعتدس دقو كلت

 ',. عيوالاهاضفلا ىلا لمح رلااندو « يمنا ىفازي_ملابرقاذاىتح

 + عقرب نم لك عفربإ_علاو « قهاشةورذقوفدّرغت تدغو
 عقرب ملاهةر تف نيملاعلا ف < .ةيفخ لكب ةملاع دوعتو
 :1ال ةعماس نوكحتل زالت رض ناك ذا اهطومهف

 .., عبضوالا ضيضخحلارعقىلا ماس < قهاث نم تطصأ ئثىالف
 ؛ !١ عورالابسللا نطفل|نعتيوط# ةمكحم هلالااهطمهأ ناك نا
 ا والا نع صخق «اهّدصف فشكلاةرمثل ا اهقاعنذا

 ويبي | باكحن ىوطنا مث يانا قرب اهتاكق
 1 هلوق قة | الواضن أ هملا ىوسنملا نمو

 "  ماعطعضه.قاباعطرذ-او « ةٌرممونلك كءاذغلعجا
 1 ماحرالاف قارب ةاسحاءام ه4 هناؤتعطتساامكدنم ظةحاو

 ,مادقالاةيلةباكملقأ ف ىناتربشلا امهرك ذنادللا نأ هديل | همل !بيششت و

 ايو
 مك انا د قرا ثبريسو « اهلكدهاء ملا لك ق تفطدقل

 مدان ّن-اعراتوأن قذ ىلع + .رئاح فك اعضاوالارأ ارأ لف
 1 نيع.س ةز:س ىف هندالو تناكوهروهشم ةريثك هلئاضفو

 ةنامن آو نرشعو نامنةنسناضمر رهش نهةءمجلا موونا امم قونو

 نةدو



 ان ْ
 ىلاسعملا ى ضعشرمالا شح اضقت ناكو دالملا ند اهرسغو يلو او روس
 عالقلا ضعي فسدحو سواق زدخأ الف لالا |اذهءانث |ىفريكعشو نسوا
 هللا ءاش نان امك | ااه ع نم فاهتلا فرح هتج رت ىف ه-رشىأ تك 0

 فِئصَو ناز ىلا دامو انعضاطرعاج ضرمو ناهد ىلا رام

 ديمعوأ هم ةغلأ هرلصت اوىناحر 4# |طسوالا هل لاق :اذهأو طسوال !تاكلا اج

 مْ وزق ىلا م ةلودلاءلصت و ىرااىلا لقانا مثدح اوأ | دمع هععلا قا 4

 هرأ دىلءاوراغاز هياعركسعلا شوش: مثةلودلا سهل ةرازولا دلقتو ناذمه ىلا
 ضرع مث ىراوتف قاطا مث عنتماف هلو ةلودلا سعماوأأسو ه.اءاوضءقواهوجتو
 سه*تامماربزو .نانأوةتاركتءاوداوأ دارس

 وبأ ةلودلا ءالعأميو ناهمصأ ىلا هوت ةفةرزوة# يل ةلودلا جات ىقو ةلودألا
 3 هيتس ادا قوق ىلعوبأ ناكو هملا ن-هحاق هيوك اك نب رقعحا
 جاو 5 ه] ضرعو ه> ازرع ىرادب ن 5 : م04 :فعضأو ةتمزالم هتكسنأ تح عانمل ١

 ىفناو عمم أرهظو هن اعما ضعن ح رقف تارم نان د> أو مولىف هسفن نفقا ظ

 ذا تان رمأف غل وقلا برقع ثداسحملاعرصلا هلل صف ةلودلاءالغ عممرمتلا
 ةج هبق ها ه«: ىذلا ثدمطل أ لعق هر نة< امة لج سو نءنيقناد

 صا ىف ة هنالغ ضعت حج رطق سو 23 ادد نفي عيت ادادزاو هتمعهاردلا
 افادت قدرا هناملغنأ هس ناكو نومفالا نماريثك انتاةتوذأ |

 الو ىرتأ دعب ةّرم هسا و لاتنملالا هل 1-ه> ْلمناكو هئربدنعزخأ ةنقاع ١

 نانئانم ةةذلاةزاعرسو ءامرشنا اك داعوسانضر عماص و ىقح 1

 ىلا لوو قدر املا ىف ئلو ةلا هل لص ىلعوبأ ل 1 رادع لارسال
 لاتوةاوادملا ل مهأاف اسوق لا ىلع هتوق تفرشأوا دس فمش دقو نان

 باتو ل_تغامث ةحلاعملاىتءفنتالف ةريدت نءزتعدق ندي ىذلارذلا
 لعجو كلام قتعأو هفرع عن « ىلءملاظااذرو ءا ارقفلا ىلع هعمامع قّدصَت

 ءاشنا هتج رترعا قلقا ؛ىدلاغ راثلا ىف تام من5 مانأ ةث الكف

 لاهشلا ناكر هفسضصو هناك ذو هلبع ىف هرمدعهردانناكو ىلا: هل

 نام ف:صمهنام_ىراقبام كل ذزغو نواقل اوتاراشالاوةاكأاو ا

١ 

0 
| 
0 

 ا ع

“ هع دب ل“ ” اسر هلو ىث نوف ىف هلا شروره" ذعو لواظم
 ناظقي نيج ةلا نايم

 ل لح 6. 4 ١



 ٍ زدلانآو ةارع زق كا را رح اونا لص»و

 هج هاحوتم + | اورج اودنملا باح و نيدلا لوصأن مء - طظف-وندالاو

 لغو از دنعلعىأ سن رااوأ هلزنأف ىلئابلا هللا دةوبأ ميكا مهو
 ةقافو ىلع لاو سدي.أقاو تجاهل عجاورجاج اب تا
 ايزي قئانلا نكيل تالاكسنا هو ازومدام هل ضوأ ل اناعضأ
 الو رطانبو ثحبيوأرقيد_ها لا ل يعض ىلا هقفل اف فاتت كلذ عم اكو
 عواملا ل يصخت ىلع وأ لغّت_ثاد من نو. أم واش مزر اووف يل انلا هجوت
 ظ 3 هللا منو حوريثلاو صوِصفلا فراتو كا ذريغو ىملالاو ىيبطلاك

 حلاعو هيف ةفنصملا بتكلالمأتو ب بطلا لع كلذد_عب يغرمت مولعلا با اوبأ
 | دع هسف مصأو :ٌدِمرةأقرتاوالاو ل" :او لا ه.و قاو_و> هلع اسكت الايد:

 0 هعاونأ هءلعنؤرقي هؤاريكوّنغلا اذهءالضفهملافلتعناو لما دم .ةفن رق

 32+قوةنسةرشع تسوخ كاذذاهنسوةيرغأان رف ةستقملا تاحلاعملاو

 اذان اكو هعلاطملا ىو راهتلا ف لغتشاالو ايلاك ةدجاوةلمل ن خم لاغتشا
 نأ ل وزع هللا عدو ىلصو عباجتادجادصقو أنوال ملم تلك ذأ
 بحاض ناماسلارمدت ن نحو ب ريهأل ادع 5ك دو هلاهقلغم هني وهباعاوليس

 لدو هنمابردو هرلصت او كرب ىتج هحاعو هريضححأف هضرج ضر ىف ناساوتت
 اب! ةوهنلا بتكلا نم ف لكن مارين لسنا ةجدعتناكو دكر اجمل

 ضان هتةرعم نءال_ ضف عسا عجمالواهاوب قدح وبالا ماهرمغو سانا

 طاولة فاوخر يت ل ياعرب فوللاوالا مدعيرم «بركبايإ لعوب

 الهم لص امذفرعج در غنسلاهتارجا لا لصوت ىلانأن الاقي ناكر ا

 «نمخرفدقوالاء رمي نمتنسةريشع فال مكت- : حلو هسفن ىلا همسني و

 ةنسنورثعو نا نثا ىلع ىأ سو هووأ فوتو اد اناع ىتلا | بار مولعل !لييصدمت ْ

 ابو لاعالان اطال ناداقتبو لاوجالا قهدلاوؤوه فرصتي ناكجو ٠
 5 مو جاكرك ىلاىراخي نم ىلءوبأ جرخةيناما لاةلودلا نوال اب راهضا

 "لعل عوبأ ناكو دهن نومأمن . ىلع ءاش مزراوحخ ىلا فلدتاو غرر او ة بصق
 نيل لتامر :ةءامروبث لك ف هلاور ٌرقف ناسليطلا سلي وءاهقفلا يز

 درو ساو



 250 نري 6 ظ
 ماطسألب قير سانام ايات 11 ْ

 فرد لل ئذ ازومانألا وبلطو مهريغو نوع فأن بدأ ن مهارباؤ

 ناغلشلا نيارهظ هنا هلو نيرمثعو نيتثث ا ةذ لاو ىف ناك الذ اودع
 هنا - نمايتكواعاقرارمذ دجوف هر اد سكو هسحو ةلةمنااهءاع ضد

 نبا ىلع تنمرحفاض». موضعي شدلا هب بطاخم الام هنورطاضد هن

 هةلاق امأرتتو مالسالاريظأو همهدذ ركن :ًأوموطوطغا أر ةانىناخ الا

 انف اع ماو هعفص ارمأف ةقاذلا دلع هعم سو دنع ناو نوع نأ ناد اوا

 ه:.< ىلا هدب دمنا نوع ىنأنباامأو هعفصف هدي سو د نأ دماشر 3 ظ

 اك كء_سو ى لاهو ارو افلا نيا 2 ليفو كياعل 3

 لاقفاذهاذةمهلالا ىدتالكلناتعزدقهللا انىذارلا ةدمل# اهل لا ةفقزاروأ

 نالاقؤ طقهلاىتادل تاقام ىئنأ لعب هللاو نوع ىنأ نا لوق نم ىلعامو

 اورمضحأ مث راظتنملا م امالاىلا تام اهنا عاام ةيملالا عدو لهنا سو د

 قرحانهمد ة_-اءاءاهقنلا ىف أر مالاوخ فوةاضةااوءاهةفا !موعمو تار
 نين.دلا < هرك ودنا هلو نيرشءو نمتفلا ةذسن مةدعقل اىذقراذلاب

 نوعىأ نانا لاقو روك ذ ملا نوع ىأ نبا ةجرت وادب ب راتفراتلا

 متتاصو ىناغ ثلا نبا هتعب انملاح يمان رع نايل نهد كالا )

 ةروك ذا ةنلا ندةدعقلا ىذ نم تل ةليالاث الثلا موو ىف كلذورانلابق

 ةيوحالاو تاويل !اهنم ةحاملا فرات بح اوم نوعىفأ نباو ت '
 نوكسو ةهتملا نمش أقف ,ىاناشل او ناك! |نان 3س ن ناكر كا ذرغو ةكسملا

 ىهون اغلش ىلا ةمسسنلا هده نو يفلآلا دعو ودوم ناعم مماطفعب ومالا ا

 لعأ هللاواضدأ ب .اسنالا باك ىفىفاءعملا رك 3 دقو ظن او اوني هير ١

 +( روهشملام ك1 انين هلل ادب نتنيسالا ل ءوأ سدت رلأ ) +

 للاى ونود انا لاسملا- مناكوىراخ ىلا لقت ادلب لهأ نمدوبأ ناك

 لعوأ س.:رادلوواهأر 5 تاهمأ نمانث لع .مرخاف لاق .ىراخت عابس نوير"

 ن«نرقل اب هن -ءثفااف لاق: هير نمو مهو رام تن همأ م هاو اشو وكلا كل :

 مولعلاب لغش_ثاودالدأ |ىكلذ دعب سد'رلا لق: ا ىرانم ىلا ولت نان 4

 ءاندس ننسدنرلا



 راق جلا تمور ادت ايلات ةزنافةدعشالا
 يتذو مملا مضي عؤقملاو اضا أملا لقتت اندادغب أب نأ ىلا كلذ ىلع ووصنملاملقأو
 و اجا نأ / 5 هيوذأد هعدمأو ةلمسهم نيعاه دب واهكتفو« افلادردةو فاقلا

 2 .ه سراف جارح هالودق سرافدالب و قارعلاه د .الو مانأ ف فة افسوب نا

 9 مكلاوم يل للبقو مفنملا هل ل.ةف هدي تءغقتف هيذعف لاو.الا 10

 ةئلارع نيمو هيذعو ىلاعت هللاءام نأ 006 الإ ىرسقل هللا د بع

 000 ءأ هللاودل اخد, قارعلا ىلوناطمرك ذى الإ

 رام عف هملانبا باوصلاو عفقملا نيا نولوقي و نا الا فيقثت باك ىف
 2 : ةعفق عج فاقلا 6 ع ١ و تاقاهعس و عافقل ازمه تا انأ نال

 /ءلوالا لوتلاو : ةورءريغب ه:كحل ىل_دنزلا ه.دش صرخلا نم 1«: ْىد ىهو

 : «#رحلا ماما مالك ىلع تفقو الو تلقءافلا مةوهوءامعلا سب , ررهشملا

 هلءإ تاق نيروك لما هثالثلا دحأ عفن ملا نسا نواب نأ نكعملو ىلا عت هللا هجر
 8 ءب هجرت قهتحر اكرمقلا ارهظأو ةمب ورلاىيّداىذلاىنامار * |عئقاادارأ

 نيمرخل ماا مالكف ردد حمانا نركب: طءهعما ناو نيءلا فرح ادد

 طاغا ا نوكيف ُّط خلق هنمىرقب ؛ هبال عفقملا بت 53 عقلا بكينأ داراف

 جضاذال | | سالما درزن أم مامالا ع نال مانا «تق رت هاو

 ه3 0 ذاك دئامو نمتسو ثالث ؛ هيساق مسا م : زك فاسارخا

 حل هثالثلا ّنأو لوقلا اذه ص“ |ندرأ اذاواضم أى ان 2او جالا كرمأ
 ' ل[11توكن نأ نكاح نيمرحلا مامااهر ؟ دكا صأ | ىلء اوقفت 1

 1 ةينبماهاك هرومأو ىلانلاو جال ارمدع ىف ناكح هنافىناءاشلا نما

 الآ ني ندلاز ءان :يشرلاقف غب راتلا بانرأن مةعاجورك ذدةو تا موقلا

 هو « هيرمصت>* | الي وطالصف ةياغلثو نرمءون ل انس قريبكل ٍ هذرات ىف

 رقاز رازدلا بأن ا فور لا نانختلا ىلء نيد _عرفعج وأ ل- قةنيلاو اهفو
 يلا: :ةيحالا لولو زسانتلاو عمم ثدلا فاو .'اغابهذ د ثدجأ هناك جو
 3 ىزلا- 00 ينبح مقل اوبأ هلع ن نما ةرهظأو هيكصاسم كلذرعغ
 ينساب مالأو لص هوما ىلا نرهو رتماف ناتاشا نبا ل1 || ةدمامالا
 واحنا كلذ ىلع هعمت هنا ل قو ةيس وب رلا عذب هناهنم :رظودادخ ىلار دما

1 : 

 أ
- 



 5 3-5-0 00 0 ان هوو 5 قالا ا
 1 1 لا

4 1 35 1 

1 

)5( 
 : لع نتن اد. دمحأرنأ 5 ةرعهل ١ نعش ىهدغمل و دانا قر الأ ل أقوهل

 ىناتئرغه_لا ثءدالاقف اذكواذكرأ فن: 0 وع
 هنا. قو ءانرك ذاب ل دف هن .لا بهذ ةىنامأ ق تنأو تهذالاقف هنمفاخأ

 قت اف ةرانةيلع قاغأو اماج أ ل قو ةاخلاهنلق ءارو جر اركي ءاقلأ

 ندلالاج شا طمس ظعاولا فور غطا اوأ نيدلا سعت اةدح ا ضرك تلق
 9 ةارمءاه» ىذلاريكحلا هضزات قروهشملا اهءاولا ىزوملا ننجزفلا قأ

 7 ةيامو نينعب 0-3 هلددَو هل ىرخامو عققملا نئارامخعأ نامّزلا

 قلاع لمد له ةأرمق تن 5 0 لاى ةعقاو لك رك ذي تأ هتداع

 ثالذنأ ىلعل ددامةرصنلار نأ باكي ةدش نير مالك قوةروكذلا ذا

 لء نتن اعلان اىففالخالو ةنامو نيعت رأو ثالثوأ نيا ةئ تس ىفناكأ

 هع راهنت ُدْدَقَو ةنامو نعت رأو نذتاةنس ف تاناؤك ذم دنقلا

 هللاو ة:سااهذه قلتقهنأ نعاضا ألدنف عفقملا نئاراث' بلاط ىلع نت: ىَدَع

 ورع ىأةجرتف قأسو اهلا باك فروك ذموقؤرخش هل مهلا ننأو ء لع

 ىلع عفقملا نمهللا دمع نيد خخ« ذلولاهما لق فقؤاهنف همئزم ل ىراقللا؛ ءالعل !ننآ ا

 نكي ل هلتق خيران نافناك امفيكو هيفرظتنلف فالخلا نع كلاي ه هيك ذأ |

 0 00 0 رازوع تلا ا

 و نيل فلا :انافاضأو "ال از هل

 مو قارءلادالب قدرت و ةرمضرل اءاسعمهنأك اسغاو ءلرتل ادالد ف لغ ولا 1

 اهطتخاند_ةةالخة دم فاهأتت أروصتاانافهتمزر ف ةدوعر هداذش نأ ١

 ىو نع ات سف اهاددو اسةرتو ا هءانب تكس |وةنامو نم»ن رأ 4 ةةيد

 تت 2 5 ىلاةعدتلادا كن ة.نمواهت انيعمج منيه, رآو ع هنأ

 6 دا ىفءاحاك ةلخدو تأ ارفلا نيب ىهو هل>د ىلع رغ

 كم وأ ىيطؤملا هر ٌةىدل اوف ثدلأ اذهو مسوس ندهن 0

 قاس ل يف نامزا اذه فدان وقتل ضزانلوا قئرادغنا أ

 نآأكو تؤقولا اذ_هقشكللااٌةد_ءاقىهوءافاازو دامفو قرشا !بناحاق

 اهاعرامتالا د_ةءودل, حافسلا امنة :ركلانالزتةقرودتملا ةوعأ و حافشلا



 ظ البلا
 ظ ربات 5 +. قع هضعن مالك | ىذيل هلا ةجاحتاو ءدئاسغناكملا

 لة وروضاملا هلتقيالك دمك أتلا ق غلابو تنأ همثك | عفقللا ني هللاد_علالاق
 : انت 1 امالا غفتملا نا بتكلف 0 ىلءنبىدعل ناكر اكفنا نا نأ ثؤك 3

 ٍ راسو ىلع نيهللا دمع هم نيدمملاريمأر دغئمو هلوصف هلج ف لاق ىتخ هنق
 0 انا ناكؤةنع..نملحف نوكللاورارحأ هددنعو سدح هياو دو قلاوط
 نما يلع كلذ مظع :روضتماهءلعفمةوالف اموره |ىق ىونتن

 فما بتكف كماسعال بك , عفقملا نيهتل ادع هل لاقل جر هلاولا فذ
 ئ ال هلع قم ديننا سناكو لق. رعأ هرك ذمدقا ا ةرصبلا ىلوتم

 : 38 /مجرغ وحن ازأف نا.قس ىلءاموو حفقملا نان أت افورك ةمّسقت ىذلا

 :دا دل |نسا لاو اهننق ل85 هر ىلاهر لدن لع دق هل نذأ هدة ءناك
 ل فعن أ لاقق قأ قلو 2: تنك امرك ذدأ هل لأت نأ .ةسىلح عقنملا نا لذ
 00 ل الا لاقف ىَدقت قرم ...لااب أهلا
 زوما ىارعقام وهوارضعاو ضَعَدُف :ارامأ تءطقق عفش | نسا رغم ردم روش

 ةيذه ف ىلع نحل لاقو رول !ةيلعطأ مهل دخ غن + ىلع أى ىبخ خرا وهو

 ف ظئسدغو ن ام لأسو نمانلا تذ فا دقو قد دير تنال ج رحال هلذملا

 0 روصتاا ىلا ءاهضافن اتم رد لوانهلسنامغسرا دل خد هنا لقد
 وهأت واف وج رض لوهراذ لهو دقو هوذهاش نذل دوومّدل ارك وادء.ةمهملا

 عا مالا الا اذه قرات أ انأروصنملا ه4 لاقفروصتللا دنع ةداهشلا
 :نايملازاشأو تدنلا !ذ_ه نم عققملا نناجزخمثهرناهغ ست اتق نا

 ظ 0 هداهشلا نعم و اوءحرف ناقش مدتق أ مب اعناد ىو رثام ؟.طاخو

 اهنالانقيو روصأ ةاءاضرت لق نأ اولعو هرك ةنءنامءلسو ىشع

 نافاس يمس : ناكمققملا نبا نأ ىذع نمش كارك دو ةذسنيثالثو| دس ساع '

 كي مالم !١لاق هيلع ل_دتداذا ناكفاريبك نأ. .ةدفنأ تاكواريثك

 0 ةجئوزواجوز فاو تامصخشف لوةتاماموت هلل قو هقئأو هنن عب

 طق توككس ىلع تمدنام اموونانغس لاقو سانألان مالم لعد
 هللا لر ةن نانفس ناك هملع مالنت فنك ةكل نيز سرا عفتملا ن اهل لاقف

 هل ت8: رودطنملا تاك ءافهلاتغ نأ ىلء مزعورطنته.عوامرا ايزا همعطقال

 هلدقف



0 0 
 ص:ءاو هل بتك مث سارعل ا نب ءافادت نه نع والا نمتفيل#لاروصنملاو حاقيلا

 من «تْصاَعَف 8 انوراف طءضألو 5 ايرديطتلا نمت سثهءالك نمودي

 ٠ أح ىدع نيم. ا لاقو 5 امالك اهريغسدأو + اماه ىشالف 5 تا

 ىلع مل-أ نأ د يرأو ىاق ىف مالسالا لخد دق هل لاقف ىلع نيىدعوملا عفقلنبإ
 ناك اذاو سانا اهوحوو داوقلا نمرمض عع ناز ن كح ءاىسعهل لاقف كدوب

 لك , عفقا ا نبأ س ا مو.لا كل ذة مشع ىسع ماعطرضح مثريدح اف ددغلا

 لاقف مالسالامزع ىلع تنأو مزعزتأ ىدعهللاقف سوا ةداع ىلع مزعزبو
 هل_ضف عم عفقملا نس ناكو هدب ىلع ءيلسأ مد أ الف نيدربغ ىلع تدبأ نا ,ىأ

 دان نيىح و سان اني ع.دطمو عفقملا نب انأ دال كش هود ”زلانموتن

 ىدهملاناكَو ةيه ظ اا يل فم كف مهضعت لاقمهنإ دوو نومهم اوناك 1

 لاقو عفقملا نما هل_صأو الة قدنز تاك تدح>واملوق ةفيل#اروصخملا نأ

 قفص ,ملىتلا ةعتملاهردلا اهنهناسلاث أةذصملا عفقملا نبا فنص ىمدالا

 نهتأ اراذا ىسف: ل انتؤكب أن نم عفقملا نال لبق ىتعءالا لاقو اهلمم 3

 0 ماخاب عقلا نما عهج أوه“ : .ًأاصبق ترق هتنتأانسح ىريسغ

 كذع لا أهلعلاقف هت تار فك للذلا ل يتاقرتفا الف ضووعلا وح : ١

 نءاّنالاقي و هنعن مرثك أهلةعلاقف ل اذا تب أر فيكع غقملا نبال لق 7

 ةغالانناك اغاو هعضلهنالبتو ةيعدونيمأا راكعضوىذلاوهعفقلاا

 ناكل اذه لوأىف ىذلا مالاك- |ناو ةمب رعلا ىلا هلقت وهبٌرعف ةراغااا
 ا نيناما[ ندي رب ىويفا ينيناغم ثبت , عفن انما ناكو همالكن م

 م دوه 00 هتعمل نءارالا همعس الو ا هلانبو ةرصءااريمأ ةرغ 97

 هللا درءامرسخالانامأ امتكلروصناا اعامهو ةمصلا

 تدع | هشأ دا ىلع ب رخدةروك ذملاهللادمء ناكو رودنملا ن ن. ىلء نبأ

 فانا رخال .موأ همّ ةماشدج روصنملا هيلا لرأف هسف:]ةفاللا 1

 ركج-ساق ىدعو نعلس دب , ودخأ ىلا ىلع نم . هلل |دا-.ه بز »و ءدعو_صوأرتافا

 الو ه- :ءىضرءاروصتملادتعولاطوةةروصت لا ن مدف: لءافر تامه دمع

 نهانأمأ هللاوست كج, نأ ىلءاوةفتاوامتءاقش لبقف هس: :مىرجاس<ه ذشاؤي 1:

 اذهيفابنمتدتأ دوو عب رارتلا ستك ىف ةروهشم :عق اولاد فرو



0 ' 
 م سلا نارام ىلع
 0 ُ هءالو مهل .ةدحأ هلعف,لمالسالا ىف ءولغذىدلاد هل# ىلءو

 77 بان !!ماشلاو قرمثلادالد وزاختاو قارعلادالب نءارعثك اوكلءو

 تلاه فروك ذا هاطوأ ل هو رع 36 :ء ووكر ترا اودحأ اناو

 اهدعب د عئارسكو امك رى ناتلارك ىطمرقا او هن اهلنو نيثالثو

 1 طخ لاقت ٠ ضاعن نم 4 ذب وذا نراقتة لاق ةطمرقأ او ةلمهمءاط

 رت قاخلا عقجتاربصةروك ذملادعسوأ تاكو كل ذك ناك اذا ظءرقمى مو
 البف قالقالارك ونأ ىذاقل ارك ذدقو ىطمرة هل 1.3 كل ذاف رظنلل اهب رك
 م منن هتاف ا“ < !امأو + ةءنطاملار ارشالاف شكت قطار ,مالب وط

 قو ةانجملا ةمسقلاهذسهو ةدحوم ءانفلالا دعب و نوذل 0

 1فهْممةظءارقلاو ىارع_هدنعنب را انةلصتمضرافلاسعأن م ةدلب
 دوس باد وةلمهملا» 10 رمش ا قب .ءاسحالاو اوم ||

 هو ةزرك لملا 7 اهتموريثك دالدأهمف ةمحاتلا كلت ىقةروك 0

 را ع نياك الان [نركتو ل منوللا النلازمك قالا تفي ىهو فيطقل او

 ةركسو ءاحمارسكي ىنح عجءا_-الاودالبلا نم كلذريغو ءافاهد_ و

 2 ا اراصا ذاف لمرلا نم ضرالا هف_ذتام ىمح او ةلهوهملا معلا
 0 1 شرالاة ده ثا كالو ه-ردستف لمرلاهنءنرعلار ةمهو

 ظ كرولا لاقدقن رحل اامأوهيالا فرعتالاماعاطعراصو مسالا ذهبت نعم
 روتانا ئرهزالا لاقو قا ارصابملاةمسنلاودلن نرحل احامعلا نك َّق

 ُظ علا نب واهس رد مىرقو ءاسحالاىا لعةريضاه أر 5 هح انف نال نردهلا

 2 غن الؤاهاثمف لانمأ ةثالثةرمصلاترّدقو : هأرق ةريدع ماظءالارضخالا

 ةرصنلاءار و نهو نرعلا دال اهلك اونلا هذ هو قاعزدك اروفو اسهّوام

 0 هلو ملا لصتل ار علا ل>اس ىلع ىغوزأ ال1 فا ارظان ل صخت

 هةخل[ وو ؟ىهو سنك ةماعلا أهمجدل ىب | ىعو ةريدج نب سدق ةرن زين

 ْ اود نءاهريغوزمرهمار اذ أةحانل !|كلت ىو سرافدالن وناع

 0 حاس ةغاللل ايرووعشا | بت كلا عقلا ني هللا دس. ءرهق مفعل نئاامأو «

 أل عني ىددعدي لعلم أذا سوح ناكو سراق لشأ نءوهو ةع دلال ' انرا

 ظ 5 حافذ 1|



 ع 0 2 م ا اا : 2 ا 46 ا ا
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 م50 1 5

 لتقل نمداسغل ا اهمف نو رثكو دالبلا ف نو اولازي لو داب ىلاداعمثلاو اومالا
 اولسو رمق سايل ايف هن هن التو ةسدع عسسة ىلا و يقدر راو بنل اوىدلاو.

 جابحالاومأ او .ينذ ةيورتلا مون ةكعىطهرقلارهاطوبأ م مجافاو ممهةءرطقا
 0 ارب اودسمالا لاه تفوت هواتقو

 يباب علو نيعجبأ مه" فولت اذ فارشالا نمةءابج ىف ةكمريمأ هيلاجركا

 نذدو مزعزربي ىف ىلتقلا ح رطو تأذ طقسف بازيلا علقيل لردعصو ةسكلا

 لحخأو منمد>أ ىلع هاللدصالو للسغالو ن ةكرتغن عمار 2اديهسملا فنيقاملا ا

 ىدهملا كلذ غاب الف ةكم ىل .هأرو د بنو هراصأ نع ,اهممقف تيبااوست

 ركش هيلا بتك ىلاعت هللا ءاشنا 520 الاةبقي رفا بحاصوللادسعأ

 |:ةعمش ىلع تققح هلل وق وةمايقلا هلع مش و هتئعءلب د و هعوإب وكلذ هلع

 ىلءو ةكملهأ لءدرتلناف تاعف دق اعداحمالا تاو ااانتلو دةاعدو
 لوك هياكم ىلادوسالا ارح اًدرتو قيم 1 وع الا

 رحاداعأ ناكل اذه هل صوايملفةرغ الاوان لا قشلنم يىررانأت ةبمكل ||
 رايز ساروا أ لاقو لولا هأ نمهنكمأام داءتساو

 لا مهل ذيدو قارعلاو دادغب ريمأ كتلك من و

 ةمظعملا ةمعكسأ | نه هناكم ىلاهوذر م متاانذيشرءغلاقو َن ' الادودرو هود ,

 هلل عمطملاةفالف لان مدح |ىذ نم ليقو ةدعقل ىذن هنولمجت 1

 لج ىلع ةوداعأ اي هواجو هل قٌ نمةيوق ل امج ةثالث هم د مب :هودجأ المنأو و

 يدهم اكن ءانديشهرك ذىذلا اذهو تاقاملاسهيل سوف ف.عضدجاو ا

 نيثثا ةنسيفوت ىدهملاّنال يقت:الكاذلهّدر هنأ ورحت هذخأو . يلجمرقل لا

 سل هتومد«) هودر دقق نيثالثو عت 4: :ى رماد نال لا

 ةفوكأ |ىلاوواج هدر اودار ًاايواذه بقعا يش لاقت لءأ هلل او ةس ريش

 نّدنا مهدننعهثكمناكو 211 ىلا فل سانلاهآر ر قحايعمادوتاعو

 نمناكو ريس نءاوههّدرىذلا نأ انئعشرب_غرك ذ ذدقو تاق ةنب نيرو

 ىلا اولصو“ طما رقلا نأ هبات و نيدبم ةنسىف ان نيشرك ذم ديعس أ ضاومت

 رفعح جرت ق قسدقو نيبرمدملا بان حالف نيرفه>اولتقواهوكلذ ند 1
00 

 ىضو سم” ني عىل ةطدارقل اركسعغا خان مث ةيضقل ا هبل هربدت نم فرطروك دلل ٍ
7 
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 ظ 1 9
 دنا هز ا.رداح هتناعاشثن !قوتسم مهي دح

 انضثنالوقأف « مهثيد_- نمراقكلا اذهولذمال ىحانهدارصتةةالصف
 لس ار ارتالان ا قورعل ادم ل حلا انأ ندلازع
 لك قحرثو هيف ثيدحلا لاطأو همهرعأ لوأ لماكل اءاه*«ىذلارسكلا

 عررتام لوأو زاحالالاءاط كلذ نمأ..نانهه ترتخاف ارمف م ىرح ناك ام ةنس
 ةفوكلاداوس موق كرت بل هذه ىف لاقف نينثامو نيعبسو ناعةنس هبق
 , 1 الحر نأ هلصاحو م- مرمأءاد:تب |قلوقلا طس مث ةطمارقلابنوؤرعد

 وعدي ناكو ه.سكن هلك أد وصو# ارفض ناكو ف دقتل اودهزلاوةدانعلا
 هل لع 213ج كا: ل مانأو ههنعمتلا ىشر تملا لهأ نم ه ماما ىلا سانلا

 ةاوض مهركذ مشتت او همفداقتعالا نحهلتنجوأ لاوحأ هل ترحورتثكق لح

 لهو ندنامو نتن اموت ةنسق اذه ذع ,ريثالا ناانضش لاق ةفوكلا

 هن اعمعجاو نرحل ايوان ادعس أن ف فرعي ةطمارقل ا نملحررهظةنئسلا

 مرقلا كلت لهأ نم هلوح ن «لقف ءرمأ ىوقو ةطءارقلاو بارعالا نم ةعاج
 عم رم مظعممهعب مف نسو ماعطلا سانا ع دوك ملا درعسو أ ناكو

 ةمّدقم مهاتاقي ا ثدج هللايدضتعملا ةفملخلا مهملازهفةرمصبلا اون نءاونرقو

 رثسأو سايعلا بادصأ مزهماو هديذ-ثدعقو أوعق اون ةىونغلاور ع نيسابعلا

 52 أو ةربصنملا نيب اعف نينايو عمس نس نادعشوخ ق كلذ ناكو سانعلا

 ه[لاقو هو مانا دسعب هقلطأ مس امعلا قنت_تاو مهقزحأو ىرمسالادمعسونأ ل-تقو
 2 ءلانمناضمر روش قدادغ لحدنتأ ارامهفرعو كدح اص ىلا ضم

 : :«ىق ماشا اذالب اولحد ةطما ارقلا نامت هملع علْخُم دضتءملا ىدب نيب رضحو

 اةعسو أ لتق متاؤحر لوطن تاعقو نمتفئاطلا نمب ت تا نتا عست
 7 اطوبأه دلو هماقم ماقو مانا ق هل ءذ اهل :اقلثوىدعاةسكرف ا ل

 تف.طقلاو رد ىلعىل وةتسادق ناكدعسوأ لتوالو د.عس ىنأن ين اعلس

 را اهئلثو ةريثءىدحاةن قو نيردبل ادالب رئاسو فئاطلاو
 ملا او دعصلب لاتةرتغب اهو كلمو ةرصنلاا هركسءور ف اطوبأ د صق اهئمرخ“ الا
 ةالتسلا ىلوتما ولتقو مهما | اوراثث مها ءارايثزانل ا ءثلالالس البل

 هنن لمخ ا مونرمثع ةعدسرهاطونأ ماقأو مهتماوبرهف سانا ىف ف تمل را

 لاومالا .
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 ا 0 ا
4 0 1 

1 1 07 
 ىلمرعشلل لاق لب هوأد :ملو اوف دالجلا هيرشو مهدد ع ىمصالوثكق اخ

 لاو ها يطنط ف تف ل دعت ةدهصن ىدنع كل نان كلان عدات اههس غلو 15

 ْك:ءبرضلا عفرأ نأ ىل ساو هيدرثك وادم لوا كنا كبف قلقا

 الوهن *- قرحأو هسأر زج عا رالاهفا ارطأ عطق هيرمذ ن مغ رفايلث لمس

 هرادصأ لهو رسسحلا ىلع دا د غيب سأرلا بصتو هل-دىفاهاقل || ادامرترأ 2

 ةنسأا| أ: قتدازةل+دناقفتاو أمون ني عن نأ دعن هعوجرب مسوغ نو دعت

 هراعأ ضعب داو امقهدامرءاقل |!بدسا ؛ كل ذا هرادصأ ىّدافةرفاوةدابز

 5 ذاهفو لوط كف كلاس مو دع ىلع هوسش ىف اغاو لقب مفنأ

 أاو يح عفا اهدي وماللادبدشتو ةلمهملاءاحغا مفي جال او« هناك

 انأ مجال ال-4 لا ةفالغههاضقة ساو جال > ثوناح ىلع سا هنال“ اللد 2

 ان رثو الحلا ىضخ كنع ملحأ ىح ىلغشىف ضماهإلاقف عجل اي لغتشم
 سم ةلاعام لا نوكسو ةدحوملا ءاملا تف: ءاضيملاو احول #4 هك 2

 هذه نمغا ارفلا دعب وتاق ةدودمم ةزمهاهدعب و ههعملاداضلا رثؤو اوت

 ماماةمالعأ اريشلا فين دحض ”ندلا لوصأ قلما | ا تدب

 ىلإ هللا امه جرى .وجادع أزين لا نب كلما د_بعىلاعملا أ يمر ظ
 ىذلا مهول ىلع همن لاق انوه رك ذ ىئش الص ىلاعت هللاءاشنا كت ١

 اوصاوف ةثالثلاءالؤه نا تاقثلا تامثالا نم: ةئاطرك ذدقو لاق هناف همف عق )ا
 اهتااّهساو واقل ا امس ودك لمااداسفالصرعتلاو ةلودلا تاق ىلإ

 لغو مّهقملا ناو ءابحالا فاك أف ىاذ اامأ ارطق موتمدح او لكداترا 27
 هك | ارارمحاس هيلع ف داد_ةيرطق جالحتاداتراو كرثلادالو فاك ُ

 مالكرت اذه عاد الان ؛نعقأ' ارعلا ل هأد عبلة ينمالا كرد هروصقلا

 عامجا مدع خي راوتلا بابرأ د: ِِ مىقتسال مالك انهو تاق نيمرحلا ماه

 امهمال اموعاّججا نك ى لاو المل اد اويةوق نيروك دملا 5 21

 رهاطو أوه ىبان 2 ا.دارملاوالمأ اهمجالهلءأ النك ازد اورمدد فانا 1

 مم 0 -و ةطار رغلا سدر .ةقلا اروبي نسم اديس نأ ناي 1

 هددق 1-3 ذاسف :ركجلا] 2 هراتلاو 0 3 ناكملا ١ زم . .ئ



 1 دف
 52 1املالتتنأ كابا كانا + هل لاو افوتكم ملأ ىفهاقلأ

 ند رككوبأ لاو بولسالا اذه ىلع تش وىرجلا اذه ىرد اه كل ةربغو

 رك لوقت ةن 4| ىلعو ةوروصتم نننيسحما تءم#نىرمصقلا

 ا 7 0 ماطاام # ضر ل كب ٌرقمسملاتدلط
 ل 7-6 ارح تنكلا تعنق ىف ًاولو ١ نات ردللا

 3 ىردأ تنك ناتنك ال هلوق لمق ىذلاتدملاو
 . ' نوم نمو مهن كدعي تمقال 95 اردت تك يلاتعاوا

 : نءهلأسن : دهرا ةزج نينونعم مسقلا أ ىلا بت كح مهضعب ناليقو

 رو ثم هتصقو لوط هند ةلجل او« لعأ هللاو نيت ةيمأ | نينه هم اوس 5

 قرط ىف نمو دن :4لا مسقلا أ بعصوايسومت د ناكو رئارمسلا ىلوتمهللاو
 اذا كاك رس نب سايعلا بأ نا لاقي و همد ةسحاراب هرم عءام ءرثك أ ىتفأو

 1 19 ناكو « ايش مخ لو ةأامو هلاح ىنع قح لجراذهلوق» همع لّدَش

 عىأ ىضاقلا ةرضحرد ت81 مامالاريزو سابعلا نيدماح سل ىف مالك
 لاقذءاهقفلان »نسأل ارضتس ندهدعم تنكو كلن هظعت بتكو هم لك ى ب او

 دآو حسام ىلءاولوقتت ن أك لحامو ماوعمدو اسجن ىرهظ جالحلا مس
ٍ 

 5 دش ارلاءافاا ةعن رالاةعالا ٠) .ضقتو ةنسلاىهذمو مالسالا ىداةثعا

 هيلا ناك ىلو نيعجأ مماعهتلاناوضرةراصعلا نفةرتعلاةسقد و
 نودكلا :مهو لوقلا اذه يدلل حوا هلو شوا /كةدرسرج

 البلا لثجو ساحل نداوضونو هيلا اوجاتخااماول كستسا نأ ىلا مهطوطحت
 اذ ىوتفل اررسو ساحل اق ىرج ا هريضرهتةملاىل يزول بتكو نيمدنلاىلا
 امرشا بحاصمملا ملسلف هلتقبا اوتفأ دقاوناك اذاءاضقلا نأ ردّقملا باوج
 اطول سفغاأ هيرضالاو فرضلان مهتامناو طوسم أ هبرخ :هبلامدقتلو

 لاقو ردتتقملا هب مسرام هل لاقو ىلطرعن اىل اريزولا هلسسف هقنع ب رمضد متىرخأ
 اه تن قرقوهت ار دلة ماش رنا انفلات مل نا

 او ةنم كلذ ل قتالق ةضفواض ةلحدو تاز ماا ىرحأ انأ كل لاقو كءعدخ+ ناو

 كنا ل قو عسسل امالثل مون عصأوالبل ىلعرمتا هلستف هنعةيوقعلا عفرت ري
 ل ن4 ععجأو قاطأ | باند: د هحرخ أدم االو عست ةئسودعقلا ىذ ن*



 (51) ْ ا

 نيشكللام ةء-ريءاضقل |ىوو هريغنع ودادغبس ىلازغلا دم اح أ نعهقفا اذ ١

 ىلءراربالا بقانم نم ةريثك أمتك ف نصو اونكسو ل_صوملا ىلا عجز مثقوظ
 ظفاحلا هرك ذ « تاماسنملارادحخأو عمنا كسانماهنمو ئريشقل اهلا بر نوأش 1
 عم ررهمثققونو ىلعال اه د سدو هءلعىثأو هضرات قىنا ممل ادعو

 مف 5 3 ١ ص ىو او ىلا: هلل اهج ردنا مج و نيسج و9 نينث كبس رخاالا

 روت لصوملا نم هدب ركب رق ىهو ةئمهج ىلا ةسنلا هذه نون اهدعب وءافلا

 نماهئاماميسالا عفزي ىتل !ةرامقلا نمءب ةفورعملا نيسعلا اهمف ىئل رقلا
 ىل-صوم ا نمل فسأل وا ارب امه وةروهشم ىهوةدراسلا حابرلاو لاقل
 ةريبك هلت ىهو ةنءهجملا ةمئاذو أيتوملاو ةرامقلا نيع نم برقأ ةذمؤج ١
 ةدجومءاباهدعت وةلمهملانيعلانوكسو فاكلا تفي ىعكلاو ةعاضق "1
 ىلاروك ذملا_ءأالواهملا سني لئابق عب رأ مهو بعك ىيىلا ةبنسنلا هذه
 ْ فورعم لصوأ اوشا

 «( روهشملادهازلا الح اروصنمَن نيس |ثيغموأ) +
 مساقل|ارأ بعصو قارعلاو طساوب أشنو سرافب ةدلب ىهوفاضممل|لهأ نو
 هرفكم نم مهنمو ههظعت ىف خلاسي نم يهنخ نو اتت هرمأ ىف سانل او هريشو دمنحلا
 دقو هلاح الد وطال صف ىلازغلادماحىال راونالاةاكشم اك ىف تنأرو
 ةبحلا فام هلوقو قمل نأ هلو لثم هنعرده:تناكىتلا ظافاالا نءعرذتءأ
 ىلءاهاك اهلجو اهرك ذنءو اهنعممسلاو.ذيىتلاتاقالطالاهذهو هللاآل
 لوةلثما ذهل عجو دجولا هدو محملا طرف نماذه لاقواوأو ةنسح لما كا

 اندياذال- ناحورن ف 5 انأ ىرهأ نمو ىرهأ نمانأ ٍ

 انتمدنأهنصبأاذاو « هترمبأ ىنترحأ اذاف 5

 هلوق مه اراشاو مهحالطصا ىلعهيلا بوساملارعشلا نب : ٍْ

 الو تنكف يك ىردأثت:؟ نا:تنكآلا

 نا 0 فيك ىردأ تنك :نا ت'كال 1
 حالطصالا اذه ىلعاضبأ هلوقو

 جالحلا



 ىناحرك |ىعلحلا ْ

 ىضرفلا فلا

 ىعكللا

 م
 ش هع لقثو لأ هللاواذه تاقن هطخ نمو ةثئاص-+خوةريثع تسقنس ىف فوت

 1 هل ازيا لك أ,ناك هناوأسشاوث *اريم نذر لذ ةحوزهإ تتامهنااض: ا

 ' ءارفلا لعمل ةمدسن ءاّرغلاو قخ ْرلاعمزب زيدا لك راصف كلذ ف لزق

  ىلاةيسنلاهلهو اواهدعب وةهعمملا نيغل اوددحوملاع ايلا فب ىوغبلاواهعيب و

 1 000 روشخل دبا تلال ةارخو درب تي ناسارخخداا

 باسنالا راك ىفىناعممل اهلا لصال !قالغ ىلع

 1 (قورتلا ىفاشلا هنقفلا يلح نيد نب ن سلا نينيسحلا هللا دمعوبأ ):
 0 *«(ىناحرحلاى احلا

 1 «فأن عتب دحلابتكو اراك ىلا لجو ةئاقلثو نينالثو نات ةسناحرحدلو

 0 .همثلاغقل ارك ىأو ىندوالا ركب ىأ ىلع هقفت و5 ربغو سبح نيددجأ نيد

 | و هن مر وبهذا فاو رهلاءازواع هنلااعو ما هلسفاماما
 ره لمقو ىلو الا ىداج ىفىفوتو هريغو عاما ظفاحماهنعىورو روبأسنب

 روك ذملا م ءا-هّدح ىلا هتدسنو ىلاعت هللا هجر ةثام رأو ثالث ةنسلؤالا عسب ر

 1 . »ب ( بساحل ىذرفلا ىنولا دهم نب نمسح هلل اد عوبأ )<

 ؟ كيانحما ععسوارمفداحأ ةبلمةريثك ف ينادت اهسذ هلو ضئئارغل افاماما نأك
 1 ةاربا نهللادبع مكحموأ هند ععمو مهرغور اذصلا ىلع ىأ باعضأ نم

 ”ئشوهوام_هردغو ىريربتلا ببطخلاو ناسا فصلنا |بحاص ربما

 ادت قونو 2 قلمك وهي عفت :او ضئارفلاو باسم !!-ءىىربخلا
 مدا ىرساسلا ةنتف ىف ةئام رأو نيسهو ىدحا ةن_ةحما ىذففدادغرب

 واولا فب ىنولاو «ه د
 00 ل

 اهثمهنظأ ناتسهةلاعأ

 5 ا 1 لا نينا ندم نرصت ن نسما هللا ددعوبأ) ع

 بقلا | ىنوجلا صول |ىعكل |سدج نب أ فوريعملاره اعنيا

 «(ىفاشلا هيقفل !نيدلادع مالسالا جات

 ذا



 (/ و
 سد ملص لزب لو فال لاو ع ورفل كان ظ

 نيسحناد وأ مبخمنايعالا نغقعاج هقفلااهنعفتأو ىت ىفيو س هرديوضانلا

 اههريغو ةنسلا ح رم تاكو تيديتلا ناك سحاصىوغلاءا اًرغل ادوعنشم نا

 مّدقت دقو ىلاسعت هللاهجرذو رورمبة اسم رأو نيتسو نمتثثاةنسس فوفو +
 ةزمها فرح ذورورم ىلعمالكلا

 ىيخسل | نيسح لا «(ىفاشلاهب فلا ىنس | دش نب سءعش نب نمسح لا ىلعوبأ 0

 وهكزو رملا لافقل ارك ىأن ع ناس ارض هقفلا ذأ نمّدقَتملاةعالادحأ

 نم رجا مامادلاو ىد وحلا دوب رمش لاق! 311

 ىرصملادا دحلان رك ال ىلا عورفلاحرمشوملا هر هللا ءاش نا هرك ذأ هس

 ىذاقلاواه-رش هزي لاغقل !نافاه-و رش ةرث ك عمد أ هءف هنرأة دم أاحرش

 سايعلا ىنالص.ذلتلا نايءاضأح رشوامهرتسغواهرثىربطلتيطلاوأ

 ْ وأ هنملة:دّقو عوهملا باك هلو دوجولا ليلقوهواريبك اسرمتصاسقلا نبا

 ناسارخو قارعلا ىتة. رطنمب عج نملوأوهو طرسولا ب اك ىف ىلازغل | دماح
 ةنامب رأو نيثالثو فين هن سيق هنأكو تن اكو هرمصع فورم لهأ همقف نأكو

 ميج اه دعب ونونلا نوكسو هل مهما نيسلارسس ؟,ىجضسلاو « ىلاعتهللادجر
 ورم ىرقت نم ةرببك ذي رق ىهو غلاة

 ىوغملا ءاّرفلا يرغنلاداّرقلا فورمملا دبش نوعين تين 1

 « ( رسفملا ث دحْلا ىذا تااهيقفلا

 هتجرت ىف م دقن كد جنب نيس> ىذاقلا ن نعهقفلاذعأو مولعلا فارص ناك |
 هيلع هللا ىلص ىننلا لوق نه تالكشملا عضو أو ىلاعت هللا مالكريسفت ىقفنصو ٠

 ص نك فنصوراهطلا لعالا سرد قكالاكذ سودو ثيذحاكو روس

 ملاعموت دلال ل اح رش باكو هقفلافتذوتلا نام اهنهةريثك
 رغو نيعيمصلا نب, عسجلاو عبادملا ب اكو م ركسلا نآرقلا ربسسفت فلي زفتلا
 ىذاقلا هذيشد دع نفدوذو رورعدي اهمخو سشع ة:سلاوش ف ىقونو ع كلذ

 000 7 ا ا م 2

 معجحفت

 باك فتنأرو # ىلاعت هللا هجر كلانهرومثمهربةو ىلا ةلاطأ | ةريقع نيس

 هنا ىرذنملا مظعلا درع دلا ىكز اضذاحما يشل |اهعج ىتلاهب رقسا | دن اوقلا ا

 مه :- 0 ةسنمتم ب هوبا د



 ىساركلا

 ناري نبا

 ن..>ىذاقلا

 "3 رام فيفري "0 نا كدر و جلا نا ا ا ا م
 تلا الس د 1 ١ ل در ا رك

 كدر 2

 . (ه4)

4 

 1 م(قدادغبلا يسب اركل ادي زننب ىلع َن نمسحلا ىلعوأ) «
 مهظفحأو هل بانتأاب مهروشأوام_ممع هللا ىضر ىفاشلا مامالا بحاص
 وذ انافراعاملكتم ناكو هعو رفو هقفل ا لوصأ ىف هريمك ف مئاصت هلو هذ

 قت ٠ ريثكق ل هقفا|اهنعذأو هريغو ليدعتلاو حرت فاضرأ ف:سو
 ل هللا هج ربا وصلا هشأوه و ننامو ن نيد ا نامت و سجل همس

 آن مترو سكم دحومي فلإلا دس وءارلاو فاكلا م تقي ىسب اركلاو
 . ئهو نسب اركلا ىلإ ةيسنلا هذه هل مهمزيساهدعب وةنك اسامح نمةاندم

 ناكو برع ىمراف ظفاوهو فاكلارمسكب سابك اهد او ةظيلغلا بالا
 ا اهيلا بيتفاهعيب

 «( ىفاثلاهيقفلا ن اتعب نما صن ني مسحناقعوبأ)

 |! ارك ءاضقلا هلع ضرعو خوشلا لضانأو نءءروتملاءاهقفل اةلجنمناك

 اهرتمهر ادب ىسع نب ىلع نسحاوأر يزولا لكوف لعفن لذ ردّملا ةفالحت ىف
 وراد لكو نم امنامز ف ناك لاقل كلذ 2 3-ضّوا غال اقف كلذ ف تطوف

 لوقي وهتملوت ىلع حب سني سارعلانأ بتاعب ناكو لعفب لف ءاضقل اداقتيل
 تناكو »* هنعمللا يضرةقتح ىأ بأ ايصأ ىف ناك اهئاوانيف نك ملرمالا اذه

 كلاود قلثو نير شع ةنبسة حتا ىذ نم تمقب تلم 1 ةرسدع تالثل ء انالثلا مون هتاف

 ةن_سدودجق قون ينطةرادلا نس اورأ ظفاحلا لاقو كسلا نيءالعلاوأ
 هللا هجرءالعلاونأ م بهو لاقو بطل ارك ونأ اظذاحلا هروسو ِدْياملْثو رشثع

 ويوم را خوان مننا ل دوكمو ذهل املا غب نارخو *« ىلا عت

 !ء نو فلإلا

 - فورءلاىذاشلا ه.تغلا ىذو رورملادجأ نيد نينيسحلا لعوبأ)«
 ٍإ ع(هقفل | ىةقرلعت لا بحاصىخاقلاب

 ظ قئيءرحنامامالافالكو ىهذملا ف ةبب رغدوجو بح اضاريبك اماما ناك

 | دارملاوهذ ىذاقلالاقو طء_لاو. طولا يلازغلاو باطملا ةباهتب اك
 هللاءاثناهرك ذ ق“ ال يزورملا لافقل ارك ىلأ نعهةفلاذعأوهاوسالرك ذلا

 | ىلابت



 (ممإل)
 هجرفامو نيثالثو ةسجخ ىوسهدعد ناطاسلا شعب لو ثاعاطقالا نمهدسأم
 نيلتاةمءاههل اوأ ةلودلالشءانرو +« رهدلات انسح نمناكدقل ىلاعت هللا

 ماظن نال هنةجن ناكو ىلا ءث هللا ءام نا هرك ذة الاىركلالتاقمنةنطع

 لاقفهّتشباهحو زكا
 ترش نءنجرلااهءاصة سفن « ةَولْول كلما ماظن ر يزولا ناك
 فدصلاىلاهنمةرب_غاهدرذ اهتعدمانالا فرعت لف ثزع

 فورم ازو ريو رممجن نين ايزرملا محانغلا أ كلما بات بدس لتق هنالدقدقو
 هاش كلم همودؤع دزعَدإ رئلاردك ناكوكالملا ماظتودع ناك هنأو تسراد ناب

 هوأتقف هساعاوشو كلما ماظن ناطغ نامت رازولا ف هع ضومهمترزتقانق

 :ةثامس رأ ونناممو تسةنس نممّر هارسشعىفان ءانالثلا هلل ىفابراابراهرعطقو

 ىزاربشلا ق هسا ىأ يشل ارق ىلع ىب ىذا اوهو نس نوعب رأو عبس ةرعو

 ' ىلاعت هللا هجر

 لصالا ىني ولا باكل ار دق بقا يهاربا نب ىلع نين سلا ىلعونأ) «
 «(روهشملاب تاكل ىدادغبلا ]

 اهطخةدرج نامئالارفوأ, ساسنلاىديأ قدجوتامتك يسن وارشكبتك

 ناك لاقو هيلعءانمل اى غلابو ةديرخلا ف بتاكل دال هرك ذو همف موسع 1

 لظفدو# نيدلاروهدلودنعمدب ماقأو مأشلاب كنز كءانأ ءامدنن م

 سلو ماالا اذ_هىلااهينطوتو كد زر نبا مانأ ف رضمىلارفاس مث مارك الا
 لضافل اىذاقل |ىلا هد رع ع وطقم هلدروأو هلثمّدكم نم الازم 5

 ةثام-#خو نينو تسلمةو مد رأةةسفوتو « ةثرك دلل وطدنأ الواو

 ءانئملاءايلا نوكسوواولا تفو منا مضن نب لاو 95 ىلا هله

 روباس: جاو نمةربنك ه-:>انىهو نوح ىلا ةمس نون اهدعن و اهم ْ

 نب.ةارعلا ضءبلدشاماريثكن اكوءاعلانهةريثك ةعاجاوملا بشان و
 اهمضقم ملاذا ت انامل نم « هتافامىءءرملامدُتب ظ ا

 اهضع ل ن'اكىذمأ ىلا 5 ارشتسم احر_فهارثو

 اهذ»د نمارضعب سن رقل «ىركل !مال-أو ىدنعاهلا

 ل لد ع 6

 ا بتاكلاىنوحلا



 ع 'خقماذ ناكر فكل ذلثجب رفاضأ لل ةدقرصلا مدع نأ ف كاذب ف شوك لج

 | ىلاءلاوبأ نيمرحما ماما هيلع مدقا ذا ناكو « «.فوهام عج نعكسمأ ناذالا

 اب 1 كاراساك |قغلابةلاسرلابحاصىربشقلا ساقلاوأو
 .نيراد لا ثنأ نم لوأوهودالبلا ف دجاملاو طر . لاورادلا تو 3

 ٍ 010 عيبسةنسدادغبب ه:سردم راصد عرمشو سانا هيىدتقات

 *لااهب سرديل مهتاقمط ىلع سانلا عج نيسهتو عست ةنس وهن أم ١رأو

 : ع ةىلاعت هللاهجر ىزاريكلا قعسا

 .لصفلا اذهو كلذ دعب قعسا اوبأ ميْسلا سلج مئاموب نيرمشع ل ا
 ::ءاقلماشل ا بحاص غام_كلا نب د قل أدءعرمصت يأ هجرت هسصقةسا دو

 8 , ىف لصواوتميوتالصلا تقورضحا ذاق مساوبأ بش | تاكو ءلانه

 م هدحل كلا مالت عممو « بصغاهتال 10 ىنغلاب لوقد ناكو دجاس أ

 ىمفن طب رأ نأ دم رأ ىنكل او كلذلالهأ تسل ىفأ لال ىفا لوقب ناكو هعمسأو
 لعشلا نمهلاكو رد سو ه.لع هللا ىلص هللا لوسر ثيد#حت هل ةذلاراطق ىف

 .٠ هلو
 هويصلاةدشتهذدق. « هوقسل نيناعلادعب

 + هوما لب رم 5 ىكس اضئلاو قئاك

 «ناءرك نا لما ولارقضلا ىأ نيد ع نسحلا ىنالنيتنمل نيذه نال ءةو
 ىذ نه نير شعل و ىداحلا عملا موب كلما م اظن هدالو تن 0 ىلاعت مشا ءاش

 1 ]م هرصص ه>ونو سوطوتخب دمىدح |ناقو هنا زاورنايق ةتيدربتلا

 ”يزاقو نسي ةنسناضمر روثرمثاع تدسل المل تناك اسف ناهمضأ ىلا ذا
 لاق. دنوامت نم ةس , رد هن رق ىلا لد ءامل هتف يف بكرو رطفأ هب اسمن رأو

 | رع نينموملاربمأ نءزةياحصل ا نمريثك قا ءق لتق عد ضوملا اذهلاق ةزدءا4

 لعلي د وص هضرتعاز مهعمناكن ىوطف نب 00 مهمع هللا ىضر باطخملانءا

 نيل هيرضفاه ذ أر ديد اوان دو هلامدف ةصق دعمةيفوضل اهله

 قرثبعف برهنأدعب لاحم اق لتاقلا )تقو تاخ هي رضم ىلا لمه داؤف ف

 ناهمصأولا لجو مهازعو موتكسف هركسعىلا ناطاس 5 ْ
 لوط حس هياق هلَدق نم «باع سد ناطاسأ! نا لقوا نقدو

 ةساو هيانح

 م



 م(
 روك ذا باهملاىلا ة.ذلامذهةدومءاباهدعب و ةدوت مماماللادب سنو

 هلل أدم .ءوبأءانر روك ذااريزولا تاماسلو « ىلاعت هللاءاش ناهرك أ .والزأ
 هلوقب هرك ذقأسو روهشلارعاشلا جان نت نعسحلا

 هيدلوا_سلاجب رق ى رمال 5 عحومةوعدءار شل اريشعمان :

 هءلععومدلادعب امد كت 5 اهتافريزو ا ىفاوقلا اوزدع

 هيدي نيب هللاوفع وق_علاو هءاروءانثلا ىدمأ ىذلا تام

 هيلا نامزلانم ّرفناك « ىذلانصحلا هتوعنامزلا مده

 هبل لآمانأ هراتسدذل هي هوو وسلب ٌنلعملف

 كلما ماظن نيدلا ماوق كلما ماظن بقتللا س امعل | نب قده»ا نب ىلع نب نسحلا ىلعو:أ )+

 «(ىبوطلا

 ىجاوئبةريخ_صةدماباهنأ ناك ذارلا ةجرتىف نان الان اك ىف ىنامهدل ارك ذ
 لغتشاو نيةاهدلادالوأ نهناكو اهم اون ن مناك لاب] ماظن نال مق سوط
 ناكوزلب هزي دعه لعد قعملا نا ذا نب ىلع ةمدخ لصق !مثهقفلاو ثندحلاب

 ليثاكممنيدو اددصقو هنمبرهف ةنس لك قدرداص ناكف هل بتم
 هدلو ىلا هلسف ةرجما او حصل |هنم هلروظف نالسز ا بل ناطل سل ادلاو قودسل |
 بلأ كلما هم ري اعف هفلاذتالوادلاوهذ تا هنلاقو نالسراسأأ
 كلاما .رمأريد ىلاعت هللاءاش نا ميلا فرحف ة هعضوم فق ًايسساك نالسرا| نا
 ىلعهدالوأ محدزاو نالا_يرا بل تاما نين سيرشع هتمدخن فب وريدتلا|

 ناطاسلل سلو كلما ماظنل هلكرم'الاراصف هام كلم.دلول كلما دطو كلما
 هتلابىذتقل ءامالا للندوة رثعاذه ىلءماقأو دمصلاو تاقلاالا

 نا :موااريمأ اضريكن ءهلل !اىذر نس> اب هل لاقو هي كلن ل .سوللا قف ه] نذأف

 ةءفوصلا ىلع ماعئالارثك ن اكو ةمفوصلااو هاه قفل اءارعاع هسل<ع ناكو *+ كنع

 ىظءوفءارم الا عن ةمد ىف انأو فوص ىنانأ لاسقف كلذ بسن ءلٌةبيو

 ى»٠لعأمف ادع الاكل اهلك نعل فت نالو هم دع كمفع را مدخن | لاو

 سريفت عابسلاك بالك هل تناكو لمللا ىلادغلا نمربم الا كلذ برشف هلو
 نأ ابعف هدفك رد بالكلاهف رد) : لف هددسحو ج رافال ثلا

 1 يون تدي سا

 هين." 15 تا 217”



 اأو

 'اقيرتحلا 1 ىدبوم قو ٌدحذو نبلاو بحأ نم ىل لاق

 قي رطلا لوط كيلع كرا تلق 5 ىدعيب عنصت قش قى رطلاىف ىذلاام

 لقوا س ىلاهيتك امرعشلا نم ةقاحالا تقوى هيلا بوسنملان هو

 1 سوت ىف ”الامها

 00 شزملاكزوعالىولملانم « ىام قوذ كت دزتساى أولو

 ١ أو ديرب مل ىثدع لْثم شدعت < ةام> قوما ىلع تضرعولو
 قف ىاهملاريزولادفءاموب تنك لئئاس .رلا بحا هئاصلا قدساوبأ لاقو
 ١ اهدي تاقف بتكوةق رو

 7167 رثش سرطااىفهّردقطنمو + اهلثانب ادوج تعربدي هل
 : رتتسم ناعم اهلمانأ قو « هتح ارزطد ف نماك عاف

 ًذيدش ناكو رادماجنا نيكت ىعدي لا | ةراغ ىف كرت كواممةلودل ازعل ناكو
 'مدقمروك ذملا كوامملالءحو نادج ىب ضعب ةيرا هب رس ثعبق هل هيا

 .ىتولاددمال ى ولا ل_هأ نمهنأ ىريو هنسقس ىلها اريزولا ناكو شدجلا
 همف لممف

 هدو-عغ قريو هنان>و #« قءاملا قرب لفط

 ا هدوهت ود_ءتنأ همن ىر 5 اذعلاهسشنمداكبو

 ! هدوونةقطنمو افسس « ةرضح دعقع اوطان
 3 ةدوقد ع نغو لمعرلا عاض د نبع ديف 5

 الانا اءرعش نمو 20 اكو ةكرحا كلت ىف عجن كاس ناسا

 ! هلوذ هقرلاق

 ىر ةريع ىلعالا قتاتاح »ع ىتءرصا-1ناذ>الا تمراد:

 نمي عدرال» ءانالثلا هل ٠ .] هتدالو تناكو يةريثك ىلهم اربزولا نساحمو

 نم نقب تسل تد سلا مون وت وةرمح- لان نيتئامو نعم ستو ىد>اةنس مرا

 العوق دادق ىلا لجو وقرفة ول. ناس

 انقذو ةروك كملت تدل نم ن اضهرروُس نم نؤلحخن سا ءاعب رالا هليلاوعلا

 ءاملا فو مملا مذب ىلهملا وىلاعت هللاهجرةة* والا ةربقمف ش رةرناتقم

 ديد ساو
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 ىاهملارزولا مساح نيد زن نب هلل اذاع نب مهرب نب نو ربه ندا هش نب نس كاد عوأ)# 1

 «*( ريزولا ىلهملا ىدزالاةر ةصى أ نب اهلا ةدسقَنا

 فرح ه هرك ذمدقملا ىليدلا هنو نيدجأ نيسحملا أ ةلودلا ازعم ريزو ناك

 نيثالثو عست ه:سملوالا ىداج نمنيقي ثالثل نيذثالا مود هير ازوىلوت هرم

 فكلا ضيفو ةمهاولعو ردصلا عاستاو ردقلا عافتر انه ناك ءاملتو

 زععهلاصت الدق نأكو هلدالذسغاو بدالا ىف ةباغ ناكو هنرومةهوهأم لع

 هرفن ف ىقإو ةٌرمرفاسدق ناكو ةقئاضلاو ةرورضا!نمةعظع:ْد شف ةلودلا
 الاترا لاقف هيلعرد ب لفم هللا ىبتشاو ةمعصةقشم

 ةنقرء كالا شعبا اذه 3-1 هر رسأَ عام تومالا ا

 هب ركلاشنعلان مىداذ 5 أب مطلا ذي ديد ثودالا ٠

 هيل ا قئاو ثتددو # كديعت نم ءارق را اذا 1

 هم ةأفولاب قّد_ص 5 رح سف نوهلا محرالأ

 مهبالق الغسلان ساو لتقرفوصلا شادم لاش ل ل

 لاودالا ىلهم ا, تاقثتو اقرافتو همعطأو هذيطواج م هردب ه] ىرتشا تان الإ.

 رفا ىف هقيفريلاوحالا تةاضو رولا ملا ةلودل زعلدادغس ةرازولا كيوتو

 هنلا بتكومدصقف ىلهملاةراز وهغلب ومهللا هل ىرتشاىذلا ١

 هءسادقام رك ذم كلا امم ب44 ىعشفت : هر دو ريزوأل لقالأ 1

 1 عام تومالأ دع شع كنضا لرةتذارك ذا :

 عقوو مهردُهت اهعمس لاما ف هلرعأف مركلا حرا هتزهومرك ذئهملع فةوالف,

 ل :اذس عمس تدبلا همحلُ 1 .دسىف مهاومأ نوقفني نيذلا لثمهتعقرف

 ال_عهدلوو هرلع عل هياع م اتكد : نافعاضر هللاو ةسحةئام ةلدذس لك ا

0 
 لعَدق اضالا ثالث دعب ةرازولا ىلهملا والو هية”

 قرح لوطا رو * 00 06
 قنا اسعد احوه كرا م ئ :

 قيسلا بونذلا نمد 0
 قرفع سشملا عنص د اعهشانح ىتدح



00 [ ُ 
 اهيفتحا ىلا ةفاكلاو تومألان ءاهجاوز روصو ناروو هتثبا رك ذءاملا فرح
 ىتلاوالنلاع.جءالو دق نومأملا ناكو اهتداعاىللا ة-احالف نس اأهدأاو
 هامل لا عل اىلاعناكو هتجرتى هنرك ذدو نيسحلانيرهاطا هدف
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 مك عب 2
 هذ :اوكارهشل أضعت هدصقر مهريغو ءارهشلا 0

 + لتس نفذ و طم ذشأ « ىتتأرامل ىتاملخ لوقت

 ليج سما ىلا من تلقف «ااطملال خت :رتزضفا اددنأ
 4: 1 ا رخو < طع لزحأف

 ١ غايطةسأ الاميل نم ىلع ظفحت نينمؤماربمأ ان عن لاق ةجاحكلأ دانأ ا

 لحجر تتكدقو 0 رب]س !-# ترمضح مهضعد لاقو كب ال[ هلق
 ١ ىرئاأ انوكشت مالءاذهاب نسسحلا لاقف هركش لجرلا لءفةعافش ناك

 ”بتكف ةعافثن اك ىلع وهوامو هيرضحو ك امنالامازت و مةاكز ةءاغشلا

 3 نءلأس اي ةمايقلا مو ههاحل ضف نعلأس لجرلا نأ ىنغل.هنادرخآق
 هنماهملارث اسىلء ناس الال ضف نافقطنلا اولعت ىتبا ةيثمل لاقو هلام ل ضف

 تمألاةرازو ىلع لزيإو قحأ ةيناستالاب منك ق ذحا قطا :لا ممن :؟ اكو

 لتقل لضفلا هممخأ ىلع هعزح ةرثك اههسناكوءادوسلاةّرلاهماع تراث نأ ىلا

 هدد ق سدح ىتح هلع تاوتس و ىلاعت هللا ءاشناءافلا فر ىف هرم ىف سو

 الث ةنس فلوس نب نسحلا نأ نم رات ئردطاارك ذو فرصتل ا نم هّتعنمو
 .ى دش ىت> هلقعربسغت ةضرح ضرع هنأ اههدس ناكو ءادوسل اهملع تءلغنم:ثامو
 .ةئس هن افو تناكود» دلا أ نيدجأ نومأا ارزوةساف تن قسد ديد

 سري ةنبدعب نيتثامو نيثالذو سجل قو ةحئا ىذ ل تسمى نيثالثو تد

 هلوقب ىرهزجا فسو ه-دمو ىلاعت هللا هجر

 يزن ذصر فيكو |: > تنب اعرهز نمع َنأول :

 00 فلل نالدلا ىلعداوجااذه + هضإب نحريهز لابقل اذا
 )الا ادور 1 روك دمنا مرهو ريكا كلت

 رعاشلاىزر اونا دهعرك ىنأ هجرت فل م«نينسدلاو ح ورطم نبا ى ء.:عنبأ

 ءاخلا نوكسو نيتلههملاءارلاو نيسلا في ىمحخرمسلاو ب كاثهرظن.اركذ
 ناسا عل ىثو سءنرس ىلا ةيسذل | هذه هل مم نيساه دعا وذم

 ونا



)1 
 تاحتل.ال نينثالامو:ىفاهبان ىلع أ .ة:ا6 هيلا داغو اعوج هل عجم هثمد درو

 روك ذمارغصىفاث ءامالثلا مون لتقو رسأو هرادحأ مزواف ةنساا نمرغص نم

 اا فم ةدعقلا ىذ نم تلخ لم [ ةرمدءىد_>ال ءان اللا موب هدلومو

 صاولا بدأ ب اك نم ةروص) |هل_ه ىلعم ممدسسلا : تاقنو هبامثاثو نرشعو

 م«اةراسنلا ىدسالادجأنيد-علاقو 000 مساقلا ىأ :ًاريزوال
 هلهأ ىستلهرادف نعل هنتد_صقالثاوهانأ نال لغت ى عساعاو رائد تافت

 اذه لأقو هن ءلرمت ةةالفط تاغ ناكو نعل | ىلعرصتف 9 هبراشعو هدأ ترفق

 هر ىعمش باعت

 « (ةلودلا نكر بقلملا ىلب دلاو مسحت !:ذ نهي وب نب نسحلا ىلعونأ ) *

 معلا قارع عيجو ناذمهو ىرلاو نارمصأ بحاصروك ذملاةلودلانكري
 ىأأ ةلودلا ارخثو هن وو روصت :مىأ ةلودلا ديؤمو رمسخا: ذ ةلودلا ذضعدل اووهو

 ديل | ن ل ضف اونأ ناكو ةمه ىلاع .نادقملا ل_ءاجاكلمناكو ىلع نسم
 ناكوام ءاع مقفل انأ» ءانلو نافل ,زوىلاعت هللاءاشنا هك دل

 مدقن دقو ةلودلا ارذفار زو قوتالو ةلودلا ديؤمهدأو ريزودامع نبا بحاصأ

 ىةداعسلا قزروادوعسم ناكودا معن. ب حاصلا ةجرت قةزمهلا فز حقَكلذ

 ةلودلا نكرناكو مانق نس أ اهباوما قف كلامملامهملع م :قوةثالثلاهدآلوأ
 ةلودلانكرو ىلع نسحملاوأ ةلودلا داع مهو ةثالّثلاةوخالا طسوأروك دم
 ةلودلاداعناكو هرك ذ قسسدقو دجأ نيس اوأ ةلودلاز زدمو روك دلل

 ةرثعىتنثالتدسل اهل. ةلودلا نكر فوتو« م هرغصأ ةلودلاز هدو مهربك أ
 هدلومومفه شم نذدو ىراان ثم دو ني* وتعمد ذا نب هلل

 أعد ١ رأ كلو ئاصلا قعساونأ هلاق ند: امو نيناثو عسرأ ةنساريدقت|

 هللا امهجرةلودلا ل 3 ياورد كفو مانأةعستوارشو ةةسس ندب أو

 ىلاعت

 + (ىدترممل هللا ذدع نيل هس نين سل اد حوبأ ) + :

 3 ناكو داع ا ةزدلارمع خا < دنا 1 -

00 

 لهم نب نسحا

 عربا مدت دقودد: مع ىو ل_ظفلا نيسان رلا ىذهم أدع .نو.أملا ةراتو لق
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 لاهقحالاوريصلابىزامف 3 ا |نالاودلاو تنأاغأ

 05--- ةعتملا فى لاعُل اهر ك ذوىرخأ ةّرمهملابتكو

 با لس وقتي ماتاقو .٠ اهلهأ تنك ناواملءل اكل تضر
 ,. قحلا كل مف قح نع تيفاحت «ي اغاو لوكحن اهنع كلو
 | اجلا كانو ركي نأ ىضرأ تنك اذا« الصم نوكأ نأ نم 0

 داارغدان لاوجأ تر غت ىلاعت هللاءاثناهتجرتف 000 0

 .ٍ / 0 1 لا ل ل

 ”ةئئدع رفتضغلاب فورعملا ةلودلا ةَّدع بقلملا هللا لضف تاغتونأ هدلو ه.اد
 ١ ) دو 7 اللا مد ف تتمدرأ ءلق ىلا ءريسو هتودنأ نم قاف: ال صوملا

 ئل *اوك ة_علق ن الا ىعمت ىتلا ىهذ_لقلا هذه نأ هذرات قرعثالا نا اندم
 نيدو تسةنسىلوالا ىدا جنمنيرمثعلاو عد 00

 وك رشع قانرصعلا تو ةء«مجلا مون ىفوت نأ ىلاهباسو. .هع لزب لو هنامل

 هب ول ل نذدو لصول اىلال قو ةئاغلثو نيد ودا ةلزالابر

 كلللادبع نيد خلاق نعسهو ع.س ةننس قون هنأ ل-.ةو لصوملا قرم
 يس لزب /ملو هلاثمام ةلودلارمصانةجرتوخ 1[ ريسأ | ن اونعداك ىف ىاددولا

 قر فضغلا هاب اع ضم ةىتح اهرتغو لضوملا اران د ىلءاءلوحسمةلوذلارصان

 6و قونو ةنس نيالثو نينا كا ههنراما تناكو ةناهتلتو نيسهتو تسكن هديب

 0 نادك عال لالا خسر رهش نمر شع ىنامأ | هعمل

 وهشم هتصقو هللارهاقلا مامالا ن ءعق أ دب وهودا دغمسهونأ للتو ىلاعت

 ىلا#ت ةلئلةجتر ةناممللو هرث ءعس هس مرا نم تق. هلل ةرمشع 55

 ذادغ كماده ه ون نب ةلو دلا دضء عم هل ترحهناف ةاودلارمدان نير فنضغلاام ٌ

 [ناضقارعف لتقل ًةءقولا ىف هعم ناكل ةوهر كن مّدقملا هع نارا. هدب هلتقد عد

 ماعلا ىلا ه-:م ترهق ل دوملابهدصو ةلودلادضع نأ اهلصاحو ا>رلوط»

 ركل نيزيزعلا ىلا بتكف رابغلا ماسق اهماعىلوتسملاو قشمدرهاظا لزنو
 هحوتف انطان هعذمو هارهاظ كلذ لا دياجأذ اع اهملوت هلأس مدعم تبحاص

 اطل ىودنلا حارجلا نيج رخل بون نمّدسو عبس ةئس مر لاى هلهرلا ىلا
 برق



 (115) هل د
 ىنان ثلا مهاربا نير |دنب نب هللا دمه نيد عن نم نسحلا لقوا“

 ظ « (نيدلا ٍلعبقلملا

 لصوللالزئوهداب لرتدقن اكو هب رهتشاو همفداحأ ور عشا |هيلع باغاومقف ناك

 ربثك ةزب .ه نير فظملاوأريزولاناكو داش ىلااهنم درت ناك اننيعدلا و

 اراغشأ هلدرؤأوةددرخملا قف تناك طاداجلاهرك ذو هل ماركالاو هيلع لابقالا

 . اناوأةدمصقم ع ؛نيدلاحالصحدملاتو.

 ىرأا 0 افا مندلا فاو سد 5 ١ ارغصل أكن ارب دو ةعفرمصت ذاىرأ |

 اهنمو ّْ
 ىرش» أمهم ىدنااوحرب ناىرمثدف د ىرسلا قرسل او نول اارمف كن 5

 ةراومجو نيعستو عت: :.سنابعش ف ىوتو ةثاه-جتو رسثعة نس ىف هدلوم ناكو

 نش مف نان اشو هماعىنثأو هلد :قق ام دملا ناك ذو لسولا لاذ هللادجر

 هدا ىشو نوةناثلافلالادىذ واهقوف نم ةاذممءاتتفنلالاد_هدو ةمعملا ا

 ركراي د تاون

 نبنا دج ْن هللا دبع املا ىأن تاو دلارصاتسقللا نسا دوز

 نيفيطغنبثرحلا نن عفار ن ىنثملا يدش ارنينامقلن بث رحل انينودج

 بدد> نيركب نيكالامنيةماس |نيىدعن.دمع ني كلام نيةثراحنةن ردت

 «(ىلغتلا تلغت نب معن ورع نبا "1

 لصوملا كل نأ ىلا تاران لاو>الا هر تاقنتو اهالاو امو لصوملا بحاص ناك

 ىكلذو ةلو دل اسدان هللا قد ما ةفيلخلاهبقل مهب أ نعاهباسثان ناكن أ دسعل ِ

 اضن أموملا كلذ ق ةلودلا فسهاأ بقلو ةئام دو ني الث هس نامعش لهتسوا

 ناد نهّللادمءامهاأ ىو دق هنلاب ىنتكسملا ةفدللا ناكو امهتأشمظفزا

 دنسلوأ فاول ملاراسف نيتثامو نيعستو نمتنث اةتسف اسف اعأو لصوا ١

 ةلودلا فيس همدخأ نمانسربك أ ةلودلا ريدانناكو نس 'هامو نيه«دستو ثال 1

 بكَ ةث-واموباموندب ترجو هعم بدأ اربثكن اكو ءافاخلا دع ةلزنم مدقأ ,

 ةلودلا فيسيلا

 لاح  كحؤىف ىلع اقح ارتأالو تءفحناو وفحأ تس 1

 ل لخ آ م ْ

 ظ نددلا مل

 ىناناسلا

 نب ةلودلارمدان
 ناد_ج



 5 51 1 نو

 ! 5 لا هللا هجر ةئس هثام هرعو هنا ماتو ةرمثع عست لمقو ةرشع
 ظ ىلا ةيسنلاهذهنون فاالادعن و واولاو ءارلا ذو ءاسملا نوكسو نوذلا قف

 د قامعتلالاتو دادغن نم ىرقل انة ع دق ةداملب ىهو ناورهتلا

 | 010( لسأولا تناكلاىداب نيدج نب لع نينسحلاز 5 9
 لاَ هذ راى تن .طخل |ورك ذ ذو الد وطارهددادغت ن م الضفلا نمناك

 لو هربغو ىعثاملا ةركس نبا نعىلامأو دشانأو تان اك>واراسن : اهنعتقلعو
 ١ ائامسدأ ن اكو كلذ نءرغص» ناكو ةركس نبا ن رم عمت هنأ ىك ذهنافةقث نك

 1 هلوق هسفنا هرندشن اف كل ذريغو فاصوالاو عيدملا قرعشلا ن سدح
 . جئاسنال مهقالخأ ف كنك اذا و مومعدولا فرصاواّرطسانلا عد

 ٠ حتاوج عاسطلااف هيثب ءاقص « هقر رهاظرهدنم غبتالوب
 مصانةقيقحلا ف لهتو لالح #* مهردضرالا ف نامو دعم اشو

 ةقئارراعشأو دمج طنو ناسح فيلاوتزئاوجاى الو « برطخلا لوق ىسهتنا
 نمو * المهر عش نقد له معأالواناوبد هلرأ لو ةريثك ع بطاقم لعمل تفقو

 هلوق ةرثاسل |هراعشأ.

 ا ةجبلا> 1 اعز و ادودم قياذآو ىدملاىربئزملا ىنارب
 سءعءثلا قلأقرذلا هاسهننس يب اغاو كا 0 ىرأ تياك

 مزلنالام موزلهمفو أضن أ هرعش نموب

 افو ىدوهعناخ + افوق نم ىنّرحاو
 اهفواملعافوو م« ىقريصنزم قو
 اهو ىتسك الا + ىرطاخ ترطاف

 نأ تدعم تيطخحلا لاقو + ىلاعت هللا هجر ةي ات رأو نيتسةنس هنازو تناكو

 هتان قهريخ ىنع باغو ةئاشضلل "و نين أسعو نم ث1ةئيسف تدلو لول كاوخلا

 هل ف تناك هتافو نأ عصدقو تاق» ثطخماءالكى يسمن ةثامعن رأو نيتس
 لور صتفا لبد حرص بمطخلا ناك ناو أ هلاوالوأ ترك ذاك ن يتسم

 ظ رغال هريدح -عاطقت 1

 وبأ)*
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 اهتمو 1-7

 دصرلا ماها تيقس ىتح + ادصترمماهعلل 27
 دندن ارتوشل 50 رته هاكفيعضلاكتوصاوجرنملا
 ديب ادب هجارفأ تقذا « "نهب ر توملا كقاذا

 31 ل / كدح #* هتدو<ىو>ال_.حناك

 ٍدنذلا ةوقر كة قوهنف »+  ابرطضم كارت ىنعن أك(
 دلو هل ىلعردت لف هنم صالخلا تنلطدقو

 دعا لنمو تنأ « !ملىضلاو سانلاتدقب

 دكنلاكددع لثمالو تم يي ذاكتوم ل عانممساسخ
 دوو الم لماقاز تمو + حمطهدرقأ هد رح تشع

 ددغلا» تعنقاله صو .. .هعقوأ خارفل ذيذل نما
 دسالا ةيثوويربلا فتثو 9 اك نامزلا ةبثو فقل

 يذلا ىف دس ترخأت هي -ناف مانتالزاظلا ةيقاع
 دهطضم لك أر هدأ كاك أ اياه الوحارقلالك انآ درأ

 د_ءنلاو وثدلاق هزدعأ 4# اموسايقا نمد اذه
 ددملافسوفنلاكالهناك « اذاماعطلا ىتهثلا كرادال

 دسملانمهسورتجرخأف « هريثاشحة مقل تلد
 داخل اذ: ناكولو جرب «لاةلدعصن نعئلانغا ناك ام

 ٠ 'اهنمو
 رودلانوهلازي زعلانم ا«. ةعدفوة نق تنكدق
 كد عرال نك املانننأو « ادغراتس رأفنم لكأت

 ددرلا كل ذدعب اوعتجاف ب. ايتمزوهلوثَتدّدب .تنكو
 ٍديلالو .انتامبأ فوح ف « كيس ىلع انااوقد

 د.ك ن م ىلامعال ندمت + مةلالسلا ف زب زا اوتتفو

 درو ىلدعدب هنتقاعام عي 1 سامو انعست اوَءُرَفَو

 ددملابئاصملافاناكف “4 اؤدجائبايثنم اوقزغو- 0

 يناهيةنس هنافو تناكو 5 اهتدمزووذردقلا اذه ىلعهد.صقلاما هن 7



 1 : كل تنزل
 أر ةارسلالا - ب رافال رخل. ىنك اسالاقو

 نأ هجرت ؤثال رمت أ سو روك ذملاريزولادلو نسا اذهوانأ تاقةيئربو
 ةىوغللادعاصرك ذو 5 ل ابعت هللا ءاشن اكار هلا نيده نب ىلع ن نحمل أ

 نب ىلعل ةيراح تبوهلاق ىئايزرملا نحن اوأ ىنأدح لات صوصقلا باك

 2 واذهواعيجالتقف امهم نطفف ب .رمذل|فالعلا نيك ى الامال غى مدع

 ١ | هللاورلا سنع ىنكوأهبةمئرسةد» 2ع !|هذهدالومزك وأ لاةذاندتامهدواح

 95 عا فوطواتس نومسو ةسجاهد دعو هعدبأو رعشل |ندحأ نم ىهو ِ
 ال وأ واهي ق أنفك ىلع هلو تاسأ اهو مامون نامت الإ

 دلولالزنهىدبنءتنكو_« دعت ملو انتقرافرس
 ددعلا نم ةيعابا ا و كاوه 0

 درخ نمو ةيحنماسغلاب « اةسرحو ئذالاانءدرطت

 ' 1! اهحوتلمتبام .« اهتتاكمنم راغلاحرختو
 ددمالد مهاقت تاك و ددممهنمتدملا ىف كاقلم

 ددلانمد>اوالو مهم ع اَءاقزهُل_:مناكددعال

 دما ىفءاتنشا!ناهتالو ب ةرحاهدنعفيصلا بهرتال
 0 انتسىف كرمأ « مل دادسالو ىر< ناكو
 فتغفعىذالل نكتلو « !:ترحئذالا تدقتعاوح

 . "لع م2 نكو .« مهلظ ىدرلا لوس تجو

 1 5 يه بايخماو 2 اد _عترم كياع ىأق ناكو

 كن راسخ رغلاعمتو 5 ادئتم مامن اهي يومن

 اا «ما قيرطا ا قشرلا ج رطتو

 كشرلا نم اهءابرأ كلتق « ىأرذاه©#ىبااكم_طا

 دهتع دركرصتل ادعاسو « اودهتاو كومواداذا ىتح
 5 دكت: لوي هديكنمتلفا 5 موتءةواخا ارهد كوداك

 ظ دصتةةمرغ تةرساوتفش + . اكو تكمهئاو ترفتتأ نق
 ظ دصي دصد نمواودازو نم ءاومقتن او كءلعاظغ كو داص

 د>أ قءاوزءربملو كنم <« مهسقنأديدسحلاب اوفشم
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 «ءاملا نوكسوةدّدشملا نونلا ارسكو اهقوق نم هانم !ءاتلارتح ىنتتلاو ات

 تبرقلا رصم راندي ةثب لم سنت ىلا ةمست ةلوهم نيسأهلعل 0

 قونو 4 هع*اب تعمق مالسلاهبلعح 3اس اهانب طامدنم | ا
 مكس ن دور مص عهد :اممجتو نيعستو نام ةنس روك ملا ريشا ىضترلا |

 ىلاعت هللا هرمطتللا |

 فالعلا نباب فورعملاد انز يراد نيدجأ نب ىلع نب نسحل اركب وأ ) +

 * روهثملارعاشلا ىفاورهتل اريرضلا ٠
 ةدعمن.دءجوىرقملاىرودلارعىدأن ءثذدحو ندجلاءا ارعسلا نم ناك

 هلل ادمع هنعىوروىناس 2 لرعمسا نيدو ىعضفلا ىلع نب متو ىرمدنلا
 نيهان م ةجوأو ىذاقلا جارخملا نحل اونأو نسادنلا نب نسحما نأ

 عم دضتعملارا دف هل .اتب لاق (ىحو) هللايدضتعملا مامالا مدان ناكو م هرربغو ظ
 كبعل هلءالا ت ةرألوقب نينمؤااربم أ[لاقفالم يي

 ديعب رازملاورفةرادلا اذا « .ىرسىذلالا.كلانرمتنا اأو 1

 ىلعمت ر أف لاقةزئاص هل ترمأ ىضرغقفاوناعهزاحأ نؤيهماسق ىلعت ر دو ظ

 تاقوتردّتءاف لضافرعاشم 0

 دوءباقراطالا هن ىل_ءل 5 ىحاو موتلا ىدواعتتمل كل ْ

 ةزئاح كلرمأ دقو تنم انه رت مؤااريمأ لاقف داعم مداخل عسر

 لكأب وهنارمح تلا مامن جاربأ ل خدي ناكو هيسنأ ٌرهروكناارك ىال ناكو
 دقوةمت ”الاةديصقلاة ذمار ةدودكلق اهبابرأ هكسمأف هنمشا ةرثكو | يخارف ظ

 مامالا نم ىثحتو ىلاععث هللا ءاش نا هرك ذاق .”الازتعملا نمدتلا د معاجم ير هنا: 3
 ينم تايأ فدي ضرعو زل ىلا مسنف هلتق ىذلاوههنالابيرهاظتي أردتم
 هر اتقى ادولاكلاا درع ند رك ذو # ةدنك أةصعامرتدب تناكو ٠

 تارفا|نب ىلع ن سلا فأر يزولاةجرت ف ةرخ ؛(:11فراعلا» اهم ىذإ اريغم دل
 فالعلا كى أ ننس اوأ ىف دشن أد ابع نس ساق اوبأ بحاصلا لاق هلاث ءام
 رذاىقهيبأدئاصق كولملاوءاسؤرلا لام فكالاف,ةياال الاو 1



 تلقم نيد نب سدت مقفل اانأ نيدلا ىذت رماشل !تدشنأءاهقفلا ضع لاقو
 , ةفارقاارهنء هللا ىذر ىفاشل امامالاةر رتب ناك سردملا ىرزي-ثلا ىاضقلا

 7 : رو ك ذملاعبكونبال

 00 0 نءتدصو + لو اىتمه تعنقدقل
 00ه ٠ . هفاعلارثؤت انكحلو مب العلا بدط عط تاهجامو

 ا ةهمدمل | ىلع هسفنل ىىداشا :أد

 ه-لاعلا تترلاو كاناف « امو نود دوعدأاردق

 همفاعلا ف كالجزو موقت + تطقساماذا ناكمف نكو
 اضيأ عبكو نبالو

 هاراذ لبق نكح لو يب ه-آع ىلذاع هرمدنا

 هاوهقسانلاكنالام 4 اذه تبوهولىل لاقف
 هاوس ىوهلا ل هأس لف.« هتءتادعنمىلاىللق
 هاسهت نم بحلب رمأب. + ىردي سدل ثمح نمل لف

 عشا داود نيدلا باهش هيقفا اني-اصل تايبالا ذه تن

 قال هال دشن اقوم يخل اب فوردملا مم ا ذبع نيدلا

 ه ليجهحو ىلعاناصافتل ع ىلذاع ىدحه->و ىرأول

 د17 الو ةيزوتلا قنسح أود ةداجأد قلو تاسأ ةلجنمتندلا اًذهو

 "الك ةتسولوالاىداج نم نمقب عسسل ءانالثلا موي هنانو تناكو «* نس ىنعم

 تبان ىلاةئقلا ىىربكلااةريقملا ف نذدو سدس : هيدعةي التو نيعستو

 ؟نمةانثماءايلا نوكو فاكل اسك واولا ف عمكوو « ىلاعت هللا هجراهب

 قاس انناكو دعو لات وا ةلمهم نءاه لعد : وارتدت

 :نرقل !لهأ نم اصصفالسنالضافناكو قمل اونا نادمعل زاوهالاب كما
 ناتك اهتكةرتثك تافئص هلو مه هرامحأو سانلا مانأوريسلاوودتل او هقفلاو
 ناك وهف فالتخالاون آرقلا ىاددع_اتكو ف : ثلا ناتكو قد رطاا
 ١ ءالعل اه تشكرعش هلو كل زرغو ن زاوملاو لساكلاتاتكو لاضتل او زا

 .دادغيب ةثامثاثو تس ة:سلؤالا عب ررهث نمنيقي تسلداخالا مون قوتو
 | .هللا هجر مركمرك. هد ةئامثلثو عبس ةذس يار آوهال' نادمع قوق عفان نسا لاقو
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 )ا 5 ظ 1
 قو ناس-اوعردمأ نأكو ىمك-4 اهلل ادن نجار ل اهةمنولا م ا 1

 قف ةزشملا دعس له مزلكلا مّدقت دقو هللا سنف هدا اوم نم ساو ان نأ مّدغت ٍ

 لة زج نب ىلءو دما هتج رى أتف ىلوصل اامأ و ةرمهلا فرخ ىذتملا هجرت ٍ

 نكس ناكوهمف عربو ذهازلارعى أن ءبدالاذخأ نوزونوة<رتىلعمافقأ |
 ىلاعت هللا هجري :افلثو نيسو س+ ةنسّىلوألا ىداجق وتو دادغب ش

 علو .؟ونا دان ان زنتةةدص نب نايج نيف احن نيد هم نيدجأ نب ىلع نب نسحلا دجوأ )

 +( روهثارعاشلا ىسدن :ا| عنكو نبافورةملاىضلا . ا
 قلاقو رهدلا هع قىل اعمل اروص“ :موأ هرك ذسدنلا هدلومودادغت ن ةمولصأ

 هناوأ قد_> أ مدت لف هنامز لهأ ىلع ج زري د ماج لاهو عراب وعاش هقح 1

 ىشو 4- 5 رملا ةّتجو دزمرك ذو ماهقالا دعت بتو ماهؤالا اردعمت هع دن لك هلو 1

 ىنأ تاقرس هيف نيجب اك هاود . رعشناوبد هلواهربغهلدروأو مظن |اديجنم |
 مشن موس هلل للا طظاا |

 قوالو ك_كاو.ضإاخ 5 قوشاابلقلا كح نعال ْ

 قوقعل ادلولا نع ىلس دقو 0# ءازءانلّك -فةهعنأك كوافح : 1

 1 ١ اضأهإؤ .

 ْ تانحأ يوتا | ىلعن فو قاب د#* اندوقءاقالا دب دق ناك. نا ا

 ناترب هدادو لصاومف « هّدونمْوب لصولا عطاقك | ٠

 اضيأملو ١
 هذع هللاجج رفال + ىلقي تءثدقل . ا

 هفمديال ل اقف 5 هاوهق هناك 1

 لاقف مهضعب ىنءملااذمملأ دقو. ّْ ظ

 هنءريصتلاو باقل اةوأس #4 ىل  ذهذة عز :رع هللا عرال ]|

 ه+بعددال لوقتى و لمع 3 تداعم ةعاسربغ تفوام : . 0 ُ ظ

 هرك ذمّدقملادة:هنةماسالوقهلثمول ١
 ماددو دصنعفعضت هلا وق د مارد ءق ىلعاداد رعتسال . 7
 ل <
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 م-غارهدوع تدءالاو اعوط 3 مهبلا تعح رناكنان لعاو يل ا



 هللا ظ دوءنيدو#ندلا لاجا:حاص عم تريتعقاو تيبلااذهفركذأدقو هتلاد.عنئاءلرق ٠
 محماس أل !ىنءاجهنأف كال ذريغو ناحل الا ةعامص ىف دمحم بردالا ىلدرالا خلا ضع ف ١

 . دعقو ةناهسو نيعرأو سج ةدس .روهش ضءن ىف ةسورحم !ةرهاقلاب زب زعلا قو دبع نبا ٠

 ,لقجرنو ضخ دش مهلاغشأ# رثكل نوجدزيسانلان اكو ةءاس ىدبنم ىلعنيا اهضعب ٠

 6 0 اهبف يوتكمةعقرهدي ىلعو همالغرضح دةوالارعثأ 2 ها رزعلو

 5” مانآلا انلايتسا# تدبأ 4 هدوج وب يذلا ىلوملا انهسأان

 3 مالسالا ب>و امال قاوشالا ع ه4->كماقمىلا تدح ىنا

 ماوقالااهقاساو تب رسستف .« :ىيطم فب رشاامرحلاب تذفأو م

 ٠ .ماماضيرقلافوه نملاه 4 افىنادثن دنعد_ثنأ تالاف

 .١ ماج ل اجرا ىلع ٌيروهظف . + ادم نغلب نب ىطعملا اذاو

 هسادمدجو ىدنعنم ماقال هنأرك ذ فرخ ام همالغل تا وابناع تفتوف

 "دقو ل-اراابلعنلانروب-ثب ىرعلاو نعضتلا اذه هنم تنسو ىق ةرس ل3

 . مثهرعس نم عضاومى ىنتملا هلعتساو نرخأتلاو نمّدقتملارعش ىف اذه ءاج

 نكلو هلت اقف تاسبالا هذهرك ذىرح ورك للا نددلا لاجدعب نمىن ءاج :

 نيمذتلا|ذهو ءاوسد#ودجأ نك و كلذ تلعلاقف دهحالدجأ ىعماانأ

 ٍططسدق رك ذمذقملانيمالا د ناكو ناك ئتىأ مسالا ناكو لو نس :
 , نمهببا|ب:ك_ف هسحو لتقا اددهتف هعممإت رح ةمضقل ساوت ىنأ ىلع

 0000 ! ندملا

 .. كسابوطسنماذوعتم عا ىدرلا نمريم#أ كب

 ْكِ_بًارئانحو اهلملد + وعأالكأر ةاحو

 كساونانأ تاتقناكس ب اونانأ نوكاذ نم

 5 ذ لطبقلا جارد ند-_جأرعىأ ةج .رتق قب_بدقوةريثك م ئاقو هعم هإو

 لاقودادنغن م رات رك ونأ برطخا رك ذو مدا لأ سون ىف أةدامصق ضد

 سيب هنساف قونو هثامو نيث الث تسةنسىل قو نيد 5 وضع ةتسقدلو

 ةللاهعر ىزينوشلارباقمىف نذد ودادغببةنامو نيعستو نامل بوو تس ل.ةو

 ىمكحلاو هب هبقتاع ىلع ناسرذتهلاتناك نيتباؤذلس اونوأ هل ].ةامناو ىلاعت
 ٠ ةريشعلادعن نكمل ىلا ةيسنلا ذه مماهدع وفاكلاوةلمهملا ءاحلا تب
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 الوفو تند د َرْغ ىلع لعشر رهف ارطذالا هلاثد>و أذ هيوم دع هلزخهان نق: ِ

 ةريشعلا ف دمحوهو عاونأ ةريثعهرعشو نيدلوملا نمىلوالا ةقيطلا فوهوريغال: ٠

 ةزج نيىلو ىلوطل ارك وبأم مه هال_ضفلا نم هعاج هرعش عمسج ىنةعادو 4

 اقاتعهنازودد جيو انف نوزوت اقؤزمل اىراطلاءدكبر انج هأ ارباؤ )

 ْن :ومأملا نأ بتكلا [ضءب فشد أ اروهذمئثر 5ك ذىلا ةجامال اود خشم »2 |

 ساوتن ىأ لو لدم تفصوا لامس: انندلاتفصو و لوق»ناك ١

 قدر ءنكلاسملاف بسنوذو 4 ثكلاه ناو كلاه ياا ظ

 قداس ناو قود ءنع#مل + تفثكتتدلاضدلانكمااذا ١

 سبقلاىرما لو ىلارظتب لوالا ثببلاو
 ىنأستناو نرايقلاىيفكس « ىناف ىئلذاع موللا ضعيف 00

 ىاش بلس توملا اذ هو 5 قورع تهشوىرثل |قرعىلا ّْ

 مو اون أ نان سحأأمو ىنءملااذهربظ ىرصبل |نسحا هجرت ىف قسد «

 لوقبث يح لحوزع: ١
 « ' .اروفغابز غلا كناف « اءاطتما نم تعطتس امتلكت: ل

 اريك اك مادم_سىلتو. « اوفعهملعددر ونارددَس

 ارورتمل اران !|ةفاذض تكرت #ّ امم كفك ة-ه1ذد ضع

 روومثملا قثافل اةرعش نمو ةريثك هرادخأو اهب رغأز ىناعملان حا نما طا ١
 هأ رج اتزاووفزت ة«ذقلا بنر اتوا ا 9 ظ

 ماملالا ةريصةدقعلح < + مال. لاتتف اهمملأ نمد 0 0

 دم رلا نوره نيد © نيمالاهب حد فام ى هو اهملاراثملا ساون أ ةديصت لوأو ظ

 هتفالدت مانأ ْ

 . سد ةساشن ام قس ا« مانالا كب تءنصامرادأت

 هدو ان ةفص ىف اتا نم لزش |!

 ماد[ هأرجاسيي ءاحوه 3 ةفونت لك لوه تءشعحتو :

 مامأ ىهو ٌنومد#©: فص. يانغ !يتناه دارو قفارألا

 مارح لاحرلا لعن هروهظذ١ 4 ادهم نءللاشب ىطاااذاو ْ

 روهشاار ءاشلا| نالنغ ةّمرلا ىذدج رتفاهركذ أم ىةباكحهل تدبلا | و ٠

 ل لخخا 64

 م



 ساووأ

 0 ا ل ل ا ا ا ا ولا و ا تا حت سد ل 4 26-110100 جلا ل
 000 1 0 : ١ 52 اع عا 79 مي وسلا 00 2 2-5 دير 1-1 1 د فلا 1 1 3

 000 ل
 نار دل او نءتسةنسىلوالا ىداج ل قو لوألا مب ررهش نم

 211 نر كيو ةلميهملا نععلا رم تبا ركسعل او «ىلاعت هللا هجر هسأربق ند
 كنا ىأر نمرس ىلا ةم_-.نل هذ هءازاه دع و فاكلا مف و ةلطوملا
 لازوك ذا انسحملابنامناو ركسعلا اف لقد ل ملال ق ناو مصتعملا
 هنن روشأ ةعستو ةنس ننر ةعاه ماقأ و اومل ااماعهانأ صخشأ لكو تملا نال
 ويقل اهلا اذههدلوو

 فو رعملا حايصلانيلوالا دمع نفاه نننسحلا | ىلعونأ )*

 *( روهشملار ءاشلا ىمكحلا ساون ىأي

 ذ « هبل اهتدستو ناسارتىلاو ىمكسحا هلل ادع ننحارجلا ىلوه هد ناك
 رغما أش: ود رولا دإر سارا ند ةةرولا ناك حارا ندؤاد ندم

 اوهالا.دلوهناوريغلاقو دادسغ. ىلاراص مثبانحلا ني ةسااو عم ةفوكسا !!ىلا
 اورعددحن مهوب |ناكو ناءلج هه ةد زاوهأ همأو ناتنسدرعو اهنملق:و

 اررالزاوهالاىلا ل قتناو قدوه نموا كواموخآ دي نما
 دست ساووأ ام اق ذاعمو أ اوسا وفوبأ مهنمدالوأ ةّدعاهدلوأ ون اياغ زف
 :رأىفالاقف العتساف بارحلانيذملا وةماسأو أ ءآرف نيراط ءل | ضعن ىلا همأ
 "1 )ا 1 40 321 خا ككاو رحشلا لوقستو ا هعضت "الن أ ىرأ لبا علف

 ةدرأدقلو كءلط ىف هللاوانأ عن لاقف باسحما نيةئلاو ةماسأوأ انأ اقف تنأ
 اونوأراصف ءلرعش كنم عع»أو كذعد”ال كك دس ةفوكسا اىلاج ورا

 ىصرهو رعشلا نمهلاقام لوأ ناكفدا دغب هب مدة هعم

 2 رطلا هقدتست ع تبعث ىرغلا لماح

 بعلدرام سيل < هلوح ىننا
 تعض تخملاو * ةد .هال نيكمفت

١ 

 ئ بحمأا مه ىدح ع ىمعس نم نيددعت

 ارسم“ ط6 ارا ناوند بحاض بص انأىورو #* هروهشمت أس أ ىثو

 : ,ل.عمسا لاقو « هنع ىماث ىسا : نع ىدأ ىفاث خأ لاف همس نع ساونانأ

 2 أو هنتك" لق عمدنم اظفح الو سارتن ىأ نماسلع عسوأ 3 :ًارام توت

 ان
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 كرام كون ملا ءالضفل اا نم ناك لاقتف ةديرخما ف بتاكل اداهلا رك 1

 ناكو ه-ةةيطلهأ ىغأراد وكلا ف عربو قشمدي ابن 2اكلا نمامهتسب ١
 ناكو اغلا تلم فت بقل همت دو هسفئب سعود :ءناكفإالا اك ذاعصفامهف |

 ةئاهنو نيريثعلا دية ادب نع نع حب رخو كل ةريغب هبطاخم نم ىلع طمس ١

 هإاضو ىلع اوقفتاو اريثك ايذأاولهأ نم ةعابجب هند ع أوةّدِم طساو نكسو 1

 هحوفو لءرادرولاقذ لبراخعرات قولا نيتاكربلاوبأ هزك ذوهتفزعموأ
 لوصأو هنعهللاىذ :رىفاشلا مامالابهذمأر ةوثيدحلااهبمعمودادغي ىلا ١
 ىلع هقفل |لوصأو ىن» .هملادعسأ ىلع فال او ىناوريقلا هللا د. ءىأ ىلع نيدلا ظ

 لعوتتلا أرقوهقفا!لوصأى طم سولاو زيجولا بحاص ناهرب نب متفلا نأ ظ

 لج-لابحاض ىناحرحارهاقلا دع ىلعأر ةدق ىهصفل | ناكو ىعصفلا ش

 قس نانو تبا ومأقل |ىلا ل سر مت ةنزغو نامركو ناسا ىلار قاسم ىرغصل ٍ ْ

 نيتسوناءةنس هيمان ءاعبرالا مون نف دو لاش نما امالثلا موافق ظ

 ىنامثىلاعت هللا هجرريغدلا بابرباقعنفدو نين املازهاندةو ةناسممت / ظ

 عراشب .دادغي نمىنزغلا ناجح اند ا رأونبن اثو عسنةنس ف هدر بتر ْ :١

 رعشناوبد هآو وهفلاو نيلصالاو هقفل ىف ةر ذك نافنصم هلو قدا ظ
 هرعش ْن مو ةدمصقب ملسو هيلع ىلص ىنلا حدا 0!

 اريج الاوت نمىوحلا يعاود + تديصااهنءهللادمحتولس_
 ارب شاوب ضارالو ءالب « اهباصأناتءاشالىفنأ ىلع“ ١١
 : لئاضفلاع و ناكو ةنيحءايشأ أو

 ااارتسملا حت : قداصلا ارفع اص راىسوم سلط نسلت 000 ١ ا
 زطتنملا (مونع هللا ىضر بلاط ىأ نب ىلع نب نيسحلا نينيديأعلا نيز ىلع نير قالا ْ

 نادر !بسهاض 1 رطدنل :لادلا أووهوةيمامالاداقتعا ىلعرسشءىثثالاهّءالا 1
 ةقر ومو تلا يةيتلا تبطل ىلع هونأو ىرشلا3 !

 صضءد ,قسدم#لا مورروك ملا نسما ةدالو تن اكو « ىلا* هالات نات / ش

 : "الا ل يقو لوالا عسب ررهشس داس ليقو نيلامو نينالثو ىدحا ةمسور م
 نولخلابل نامل ءاعب رالا لبقو ةمملا مود قوتو « نمتثامو نيثالثو نيت |ةنش



' 00 
 3 فال يفو نشاولا 1 ناسا ةناو# امام ةزيغلار ءلاكقالحأ

 ٍْ ٍقافثلا ارهوحا ثنو قد + هلع كيازع [رمأ كفالاو
 ةوجأ ادعو رووا نتنل اهناوندق تأرو

 ال ىلزكم العلا ود ديدمو »ع فلصت ط طرفو نادعاو باح

 4 - فا « نو كل زانرتع 0 ةياقكءارو نم اذه ناكو لو

 تلأةددوملاءاتلاذعب و ةهعملا» ءانمانوكحبو ةةئ1نعنلا زكيءابقنلاو
 1 .”لحادلا ىلعةروهشم ىهونالقسعةني دمىلا ةيسنىنالةسعلاو « ةدود#

 05 نينسملا د<وأ)« قالوزنبا

 ا * (ىرسدملا مهالوم ىئدللا قالوزن ناهلسن هللادمع

 شو اتسم ططدت قناتك هلو دمج فنصمه.3 هلو رأت !!قالضانناك

 نفسو نيد رع دأب اتك ىلعالدذهاءجرص.ةاضةراسخأ ب اتكو هسف

 20ج قامق رهتاو رصساشترامعأ قعنلا ىذلا ىدنكتل نونا

 ني راكب ىضاقلاك ذبأدتباوروك ذملا قالون نبا هلمكسف نيدئامو نيعن ر و
 تساةلاس بح .رىلا هلاوح ىلع ماك و ناهنل اندم 8 زيههحو ةستق

 ”تناكو « ريهاشملاءانعل ا نم ىلع نين سحن اهّدج ناكو ةئاملثو نينامتو

 عت ةنسةدعقلاىذ نم نيرشعلاو سماخلا ءانالثلا موودهمارأ ىنعا هتافو
 _ ةاضقراخأ ىف هفنضىذلاهراتكى تدأرو ىلاعت هللا هجره املثو نين اكو
 ١ فوت ريرضل الما نيروصنم هبقفلا نأ دبع ىفأ ىضاقلا ةدجرت قرص»

 .اذه لعفرهشأ ةثالم ىدلوم لئق لاق ةئاهتلثو تس ةتس والا ىداجف
 ' ىورو هئامثلثو تس ةنس نانعش قروك ىلا !قالوزنناةدالو نوكتريدقتلا

 فاقوفلامالل ادءبو و اولا نوكجسو ىازلا م د قالوزو «ىواعطلا ند
 . ةيسنلاهذوةئاثمءاثاددع وايت نمثل ءالانوكسو ماللا فن ب أود
 ءالولاب ى ءاوه ىرصملاسس ذوب نبا لاق ةريمك هل يمق ىهو ةناكن بث ءل ىلا

 ىودفلا نحنا أن يرازنن قا دبع نيفاصنسحلا أ نيزحارازن بأ )+ ةاعفلا كل
 ' م(ةاهلاكلعفورعملا
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 مناف ىلأو ريسقلاف رش نانا فو ردملادجأ نيديع 200000

 )5 نسشلاريشكو» ءارلا فب :ق.شزو راصتءالااندضقواوحرت لوط اولي
 ا

 هتداعاىلا ةحاحالف

 ' «(قالقسلاءاذشلانيدعصل ادع نءنسملا ىلءوبأ درا رمشلا )6: ا

 ل رثنلاناسرف نمناك ةريغا لئاسرلاو هروهشأ!بطلا ندا 2

 همالك ظفح ىلع هدا ّمعال>نأك هللا هجر ل ضافلا ىضاقلانااقم وةملز طلاا

 ديجالاقفةدير#لا قىناهمدالا نيدلا داع هركذوهرثك أرض ناكهناو
 ةعم ءذصلا لملاو ةعب دملا بطخما هل فو مالكا عادتباعرداقهتعنك دع

 همطن نم عوطقلا اذه 4 ذو هلا بر نمةلجدرمءوةريخذل ىف ماسر نياهرك ذ

 هدرصق ضءب وهو

 اريكتملا قط_صااناصأ ىتح + هكوامنامزلاراتة#لازام .
 ارخأملا اودهاش اولهامد_ة ِءاوَمَدعْتو ىرولا اوسامىلو الا لق,

 اردن تقاوخل فاختار اردص منمةسا.سلاقعسوأ وددت ا

 ارت ع هوازان 1( تاكا + .افنحا هوروانش ىأرناك نأ ٠
 ارطفأدةهما._صلام«ىلعو « هلاك ءلمتانس لاو ماصدق ١

 ارّد_ةمّدرءنأ ردقن ناكول « هدو ودعااكْوَم دقلو

 ارعذمإ د.ك هيلا تثعن ادرح يب ارعد هلا ثعبت مل تان

 ارعنأ ةأك تءرذا الو هسدق # اضسا لاحر تاجامو اكرم

 ارطتع نأ مومف كفيسس ترمأو ىوغتبا ورطافن كيلا اورطخت
 ارذكمداعفبك كا لالزو 5 ةوطسل لو نأ رح اوسع

 ارضخأ بدضق نجد #ترانلاو + ةواسسقو ةقر نم اوبمصتال '
 الو:ةمقوت هنأزك ذو ليوطتا!نمانوترد.قلا اذه ىلءاسمْمَترصتقا دق 1

. 
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 ةئامعبرأو ند اكو نيتنث دنس زعلاةر هأقلا هب دع ندعم ىهودونملا هناك

 هلرقاضيأ هلا بوسنملانموىلاعت هللا هو ١
 فاصمباسأ او ىذرأ عسبرو 4 مئابد_:هااو ىرمتت فيساب ١

 فاقاهدع واهت نمةانثملا ءاءأ |نوكسو ةيغملا
 ,اهرك ذ ذمدقت لو و هلءسملاو #

 ِء اضثأا ن

 00 ١



 ظ 5900

 تناكوةئامهرأو نيتسو ثالث نس قوتو دزالاىلاوم نم مور كول هوبأو
 قيدولا:ىدالاأرقو هتعنص وأ هلعذ ةغاصلاةيدهملا نفك دلا قالت |[

 !ناوريقلاىلا لحرف سدالا لأ اتالمو هنمديزلا ىلا هسفت تقاتورعشلالاقو

 :ثرعلا معف نأ ىلا اجمل زب .لو هتمدذ لصت اوارمح اصح دمواهب رهتسشاو
 َت نأ كارز أءماقأو ةءلقص ةربزج ىلا لقةناواهوررخأو اهاهأ اواتووناورمقلا

 7 اوالاور زأع اوس تضف الضفلا ضع ط2 تنأرو

 : ءرزأملاةجرتفاهرك 08 .توةماقضةريز هد رق ى مو ىلاعت هللا هجر عمأ

 .ٍ .انيدعتو تسةنسةدعقل ىذتّرغتبسلا ةلبل فوق هنأ ل قو ىلاعت هللإ ءاث نأ

 : هرعش نعو# ملعاهللاو رزأةثامعبراو

 ىنالك هعماسم لع لفو 4 هنع تضرع «أ ناو ىنأ بحأ

 ' مادملاه جوى تبطقاك + ضارب طقتهيودوفشىو
 مانتبات حت نماكض غلو « ضغبربغنمبطقت ترو

 | هرعشنمو
 ىذوملا فيعضلا ىلعتمءةسا و 4 قذالا عقد ىلع اك ىرقأال درا

 دور ىلا هدحاو تعدو 4 ةضوعب فلأ ىلاتثعد ىلا

 ةريخذل اى ما هلا نا | ءاكحام ىلع هرعش نمو

 - للقتلا رس !ىرهىلا « مكناس فبحىببسسأ

 ”*لغلا تااقام ادب. 11 ةقاو المملح :-انل تلأاق

 للا هتيءأ عمطقت »* نأل يق ةكسماواخدا او مو5

 بي رغىعموهو هش ٠ فعضوربكد قو ةأو
 انوع رالاو سمحلا كلذ تدأ « امصلا دهعع تففءاماذا

 ' انفسلاىءازوٌرجأ نكلو « قأطوا ريكح تاقث امو
 ْ اضأ هلو

 م11 قوشملا لوقا تاقف . انخلا اذو بودل اذامةلثاقو

 ا حلا * ةهْرَع [فيسضوهو ف انأ كاوه

 0 تاك هلو :رثافلاريبك مرا ف.طاوهو بهذلا ةضارقاضبأ هفءناصت نمو

 ىنأ نيبو هني تناكو ابان ةذاش تءاحةلك لكه فرك ذي ةغالا قذوذ كلا
 داع



 (؟) ا

 هللاول اقودل ثنملا ادهقافتا. نهب ب اوما لكس ترا

 اًدهو "ىورلا اذه ىلعهملاثتك ان ثدلا اذه هل مقب هنأ تلعول
 تبلا

 رذتناكو ةروهثمتايبأ لج نموهو انتل ينادي شل نيورج رتل ْ
 ضعب لمتد أف ىددسالاروث نب ةعمبر هن هطفد أ ىنبةيراحيرمذحدةروك ذملا

 هتجوزومّمأو ضرلا نمنوكب مدس ىف لوح :دمبو هبنج ف عردلا تاقاح

 وهال تااقف هلاح نءابتل أسف :أرعا|متّرخ هنم هتحوز ز ترهضف هزاضّرع ىعاس

 كيس أو رطصاععهدف ىسنيف تدمالو ىجريف ىح

 ىفاكمو ىوخذمىملس تامو 5 ىدانع لال ر خد مآ قا 5

 نائدحمان رتب نمو كسلع « ةزانحنوك [نأىثخأ تنك ابو
 نانذأهتناكنه تمعسأو « ائانناكرمتيمندقلىرمعل

 ناوهوّق-ثفالا شاءالف + ةلياحّمأب ىواسرعا ىأو.
 ناو زئااوزيعا | نيب ل.خدقو 5 1 مزحلا رمأب ع ها

 نانبمس أرب بوس سّرعم « !هن'اك اح نهرب تول ئ
 نيعسنو هن :الئةتسل اوشن راح اع ةللةرسثع تسل سدا موي هندالو تناكوأ

 8 ل ونم 'اعو نين :اةنسةحلا ىذإ ند يزل عشب 0 ندد :امو

 ا !باكف ين اصتلا نم هلو ديرد نب رك فأن ءذمعأو ىلاعت ملال

 كلذردسغو رحاو زلا تاكو لا“ *ءالاو كما تاو قطاملا ل ءباكو ىاتؤملاو

 اهدءبو فاكلا فو ةلمهملانيسلا نوكسو مهلا نيعلا ع غب ىركس علا *

 روك ن مهب كم ىشو مركمركس ءاقر 0 اند عضاومةّد-ءىلا ةيسنلا هذهءأر ْ

 تدسنف اهطتع ا نم لوأوهو قهاملا مكتمل بسنت ىذا( و زاوهالا

 ىلاعت هللاءاشنارخآ ئثىلا اب وسنم ىركسعل افالم غاراردلا /

 ب( ىناوريقلاب فورعملا قير نب نسحلا لعوبأ)« /

 ةءانص ةفرعم قةدمعلا ناك اهنمدسلملا فيناتصلا هلءاغلملا لضافالادحأ
 نءالاقد 4 مظنلاو ةقئافلا لت | رلاو جذومتالا باكو هيومعو هدقتو رتل

 ىلا لفراق يبول لايدلو هنأ ىنغات ةريسخذلا باك فم 1

 هناملثو نيعستةنسةيدهملاددإو هريغ لاقوة هسيرأو تسةنسناورقلا



 توصب دشن أ ٌثورعش نم 0 هرعش د ىلع هل تفقوامتأةذ نسح

 قاعو جم هوصتذاوداشنالاثأ ف تاتتساو تاي لن ياض يقر 0

 وهو ريخالا تنل اهتعيىرط اخ لع
 هل الز روس نطافكم دحأ نع نوضرنالر باف سانا
 نآكو * لازتعالابام_متمناكودّدعب و هلضفرك ذي نأ نمرهحثأوهف هل لابو
 تاحليل ةريشع عبسا دحالا موب وتو « نينثامو نيناسمو نامت نس ف هدلوم

 نأ ةلاق و هترهشأ هطبضوملا ةجاحال ىسراقل او ىزعنو ثلام نفدو دادةبي ىلاعت

 ةزيدمىلاةمسنلاهذه واواهدعب و ةلمهملا نيسلاوءافلا في ىوفل ااضأ

 مف نوءلقو * ىريسادلاةج رتقاهرك مد ةد دقو س .رانلاعأ نفاس

 ءاراهدعب : وو اولا نو كج واتت ع نم ةانثملاءاملا مضو ماللا نوكسو فاقلا

 اذاذ ةثالثوأ ني ذغرفراد_مةرهاقلا نب واهدي ةريغص ةديلب ىثو ةدحوم

 ةريكن تاس
 +( ىركسعل ادعس نيهللا ددعنن نحل ادجأوبأ )ع نيس

 ةعنم :اورهلو رداونو رابخأ تحاصوفو ظفحملاو باد” الاقةعالاد_>أ ىركسعلا

 كلدرسعو ئوأف هسف عج ىذلا فصعتل | ناك اهنمةدمفملاف.ئاصتلا هلو

 هيوم همو دل اقفالسسهبلا دصالو هر عاستجالا دوه داع بحاصل انأكو

 ؛ىئسفاءاهفش ك ىلا جاتو اسف اوحأ تلتحءادو مركم ركسعنا هيون. ةلودلا

 ايدك هرزر اذروك ذه ادجأو أ ءروزم نأ مقوتاهان| الف كاذف ل نذأذ

 1 4 .ل|بحاصلا

 نادمنولا ل ءردقن لفانفعض < تلقو اوروزتنأ مما نادخولا هلوق

 ناوعوانلر كج لزنء؟و 0 راسب مانينأ دس ولاكوه

 نافح ءلعال نوفحءمل-ع + َس . زغ ىرق نمله كاست ةيعدس كا .ةولاو

 نفو ةطرتب رثثلانءدجأو أ هيوادف رتل انما الاه ذه عمبتكو ىف اكوسطخلا
 وهو روهشلات .الاءذه م هاىسوءاقلا

 7 ناوزئلاوريعلانيبليحدقو « هعبطت باول مزحمارمأن مها
 املف

1 



ْ 3 (80) 
 ماقاناوق ىف ىثت ما بصتنال كلاقف ةلودلا دضءرباس ناريس نادم قاموف:أ

 اديزىتثتسأ لاقفهريدقت فيك هللاةفر دم لعف, يشل |لاقفاديزالام وغلا
 هللاقو يشلا عطقن افديز نتمالعفلا ترّدقو هتعفراله ةلودلا دضعللاقف 1

 هلئاو ا املا كلذ عضو هل زغم ىلا عد حج را هنامىنادمتاوجما اذه

 الاّ قتن م دقتملا لعفلاب بصتنا هنأ حاملا داتك رك ذو هنستسافهبلا ١)

 انأو ىلع ىأ ةرضخ رعس || ذ فرح لاق ئنلدنالادجأ نب مساقلاوأ كو« ٠

 000 رعشسلا لوق ىلع ك؟طيغال ىلا لاقف نذاح 1

 نأ ع ِ أام لاق هنمأدش طق تاقاخ لجر هلل اقف هّداومىهوتل امولعلا قبقت ٍ

 وق ىهو سشل | ىفتاسأ ةثالثالا ارعشملا 0

 اياه نأ ىلوأ تبدششلا بضحخو 7 انعناك ام تنشأ قيطع 1

 اناتع الو تدشح اسعالو 5 لسن سكتة قاف بضخألو

 اناقع هل نامل تريصف. +« امممذ ادب بيشملا نكحاو :

 ماع قاتدحاش الان 0 ناكان »دابا يس ابا انال دو ْ

 هلوةوهو قاطلا ٍ
 الوزهملرب ل ىنامالا ضور 4 همومهو همز ءىعرم نأك 0 :

 دضءع نكحل هرعشد دوشتس نم نك, لماتانأ نال هنداعن هكلذ نكمل 0 ١

 نءو «هراتك هيد هتسا اذ هلفاريثكه دشن وتدبلا اذه ب ناك ةلودلا ا

 9 ع ا .؟وهو 382 ا 3

 لماوعلا باتكو ىناعملان ف باج أجلا هلفغأ اعف لافخالا نكات ياا

 لئاسملا تاتكوت ان دادغتاالئاسملاب ادكو تام.احما لثاسملاتاتكو 1

 ناتكوتي يملا زاد ناتو وتايرمصتلا ل1 نا تانزاريثلا

 مانلا ثا هرهاشأ :كوكل ذردغو تام انا لئلا باتكو ةيرصملا لت !

 ىلا تمرخدق ىتناك ةزهاقلاةثيدعذ ئمونانأو ةئامسو نمد رأو ناسُمةث ل 1

 هد الذ هرات .ًأرو ةعدق ةراسعوهوا هش هن اوف ميدومشم ىلا تلحدرو ن ١

 ناقئاو هئانب نسل تغتمانأ ودومثملا نعمسهتاًاسف نيرو اهم نيعةم صاع ١

 ىمرافلا ىلعانأ يشلاَّنام هدأ لاق مث منالاولاةف نءةراعا انهىرتدشكلا

 رعش هلذ : اضف عم هلو ل امتؤ هب د> ىف انضو فو ةدي دع نمذ سدهشملا اذهىفرو 9 ظ

 ل 5 0



 ىبيرافلا وأ: :

 ني

 ْ : و شنمارثك ناك . يول تاق 1

 هسلاعم:

 0 5 اع 0000100 حاسفاوصالا وب ةلا ىنأ نمي وهن نآأكو :

 4 ان دادغبب هثامئلثو نيتسو ناسممةتس بج رىناث نينثالامون وتو

 . ورد ةعوأهدأو لاقو ىلاعت هللاءجرنارزءارباق<نفدو ةن_نونامو

 9 اهعماقأف مركمركسع ل ا ع 1

 اذن لدو هرادقأ عج ىلع هلذفش : وهمّدقب ناكو ملكت ارعنب دهم ىلأ :
 *«. نتاجات قرشلا بناجنا ءاضق ىلع فورعم ْنيدهمانأ ىضاقلا فلحتو

 عب و ءارلا توات نما ةةلاءامل [نوكسو ه1 نيسل ارم .كقارسسلاو

 ام

 هال تاز نايزاسعت 0 هيرست نيكس ىلإ نكسا

 >7 قلئام نورسأل ىمباق ع 9ءاك عواد

 جيرفلاوأ هيفلعف سفاننلا نمءالضفلا نب

 ّخ فاتن ىسااكاعالور 5-0 دص ىلع تاركالؤاردف تنل

 فاريشنم ءيك ضورعو * رهشؤ ود لك هللا نعل

 رمشعلا لبقاهتمبب وشو لع !|باطيأدتاا ب ودلو اهب و فاربس نمىأ لصأ

 رجلا لحاس لع سرافدالب نمىثو ى ذارسةنيدم ىلا ةمسنل اهذهءاوفلالا

 هج هجرتفقأسو ىل اع هللا.هجرءامعل |نمةءاجاسهنمج زختامزك ىلد امم

 ىلاعت هلل ءاث نأ فاريس ىلع مالكسلااةقتفسونهدإو

 ناهلس نيد نيرافغل ادع نيدجحأ نب نسما ىلعوأ )+

 0” (ىوغأ| ىسرافلااناننا
 هو مامان اكو ةثامملدو عسس ة:ساومل الدو داد غسل ْغَتْش واسف ةديداع دأو

 داو هذمناد_جن.ةلودلا فيسدنء بلح ماقأو دالبل اذان اف

 بطلا ىأ ند : وهننب ترح وهنأ هلو نمعد 0 ىدح |ةنس قهياع همودق

 دذع م دقو هب وب نمةلو دلا دضع بصو سراف دالب ىلا لقت" 5 سلا ىنتملا

 اقص وكلاقىويفلا ىلع أ مالغانأ ةلودلاد_ضعلاق حهتلْنَم تاءو

 ناك هنأ كح و * ةروهشمهيف هتسةووفل | ىفةلمكتلاو حاضدالا بانك هل

 امون:



)101( 00001 
 قرافلا ( ىفاشلا ه.قفلا قراغل | نوهرب نب ىلع ميهاربا نب نسحلا ىلعوبأ) 1

 ونا فىناورزاكل ادهم هثب ادبع أ لع نيقراف ا. هلاغ_:ما أد نمناكأ]
 ىلعو بذوهملا بح اصوزاريشلا قدما أ يشلا لعل غش اودادغب ىلا لقت :

 داما كني طنلو ةزيدعءاضقلا لوو لماش !|!بجاص غارصلانب رضاك

 نب ىلع نب سجن مركلا نأ ظفاحملا تاأس لاق ىلاعت هللا هجر ىناساارهاطؤ]
 وهلاقفروك ذملا قرافلا لءوبأ ىذاقلا مهتمةعاج نع طساوى زيئادعأ

 ظ ناكو ه :ةءطق نهورك ىلأ برطخلا نم ثي د لا عهسو هر وظل ىلعجازام هرب |

 رسما نات انا اع ملا لعدئاوفلا ناك هلواعروتءادهاز
 رك ذمزالي ناكورىلاعث هللاءاش نا هتجرت ىف ىف أ.د نو رصع ىنأ نهلل ادن
 نرمثعلاويناثلاءاعبرالا موب هتافو تناكو + وق نأ ىلا لماشلا نم سردألا

 نيثالثو ثالثة سودلومو « طساو هبامسهخو نيرمثعو ناسعةنس مّرغلا نه

 نسجو هادعو هلقع نمرهظو 2 ط_باوب ىذةو هقفلا ف مّدق

 يلاعت هللا هجر هةسر دمى نذ دور" الا عيبر رمش ىف نيقرافامع ةباس#: ر 1
 31 سل اواو ١ | ردع , وءاملا مضوءارلا نوكسوةد>وملاع ءاملا ذي نوهرب و 1

 يضل: اسال فيجب روع فرامل 7 ْ

 قارسلا :ىوبفا |ىاريسلا نايزرملانيهللا دمع نين سحلا د.عسوبأ )4

 «(ىذاقلا» فورءملا 1

 سانلالعأ نم ناكو فورعم نيد نأ نءةياناوبماضقلا ىلرقو دا ذبح :

 ل صو ١١تافاأ تاك هلو كب .ةداح اف هبوب دس باك حر شو تاد , سدلاو 1

 بائكوءاد_تبالاو ف ةولا تاكو نمي رمصنلا نيب وكلا اعانعو عطتلاو
 ىنأ ىلع كلا نآر اا أرقوديرد نةروصقم راو دال !او رءشلا ةعئض

 ناكواكو علا جارنا نيرك. ىأ ىلءوفلاودب ردنءا ىلع كلل او دهام ل

 نآ ارقلامؤل-عو تأ رقلاو م ركل اةتآرقلا نوثف :ذع» هءاعنولغتشن سانلأ

 ضور»لاو 0 «كلاو مالك او باس 4 او ضئار هلاودقد ءةلاوذغللاوو فلا

 رول لوا تمم ناكو قالعالاندحرمالا ليج فعامزنناكو قاوقأل
 هعس||مسشوةعدونأ ناكو هذم لك أبو حسني هديابسكن هالا لك أالن اكو د



 ةرب رف ىأ نأ

 ىرطلا

 0 ل"
 ظ اكو : اهزن[نءاهلطبأو اهركن انىلولار اةءاررغ ىلع اهمظعم دجوف
 | لا موبةرخ“ الا ىداج ف ىفونو نعتثامو نيعل 71 عد رأ سال هتذالو

 لا دثلونيرشعو نا ذنسزابعش ف تامل يقوةرشد عبو ليقو ةرشعفا
 1: طال تفو هلو اداضلا نوكسو ةز مارك, ىرطسالاو « ىلاغت هللادجر

 ًادالن نم ىفورُدت ٍصص| ىلا ةمسنأ هد هءاراهدعد 3 ةهعملاءالا نوكسؤ ةلمهملا
 0 00 راب ولامن تا .رءاشعلا نم ةءاجابتموي رتسراف
 و ةفاىرلاوورت ىلا ةب_ذلا ىفاهو د'زاكىازلاةدانزباض» أ ىزرذطصار :طصا

 ا ىزارو ىزورع

 ظ « (ىفاشل !هبقفل اةريره ىنأ نب نيسحلا نب ن سحلا ىلعوبأ )*

 ىنزا |رصتذع ح سو ىزورملا قع« أو جي سس نب س أ.ه اأن . ءهتقلاذ أ

 جرقودادغبب سردو عورفلا ف لثاسم هلوىريطلا ىلعوبأ حشا !هذع قلعو
 نيطال_لا دنءامظعم ناكو نيقارعلا ةماماهءلا توتناو ريثك قلخت هلع
 7 ادع هللا هجرت امثلثو ندعي رأو سة نس بحر فف وقنأ ىلا اعزلاو

 ىفاشلا هيقفلا ىربطلا مساقل | نننسحلا ىلعونأ

 ةروهذملاةقيلعتل ا هنع قلعو ءرك ذ مّدقملاةريره أن ىلع فأن ءهقنلاذجأ

 فئصو روك ذا | لع ىأهذاتسأ دعب أهم سردو دا داتا ن نكسو هما اةنوسنملا

 ا” | دو درا فالخلاف ص تاك لئاوهورطلا قرم اك
 فنصو ءازجأ ةرمثع ىف ل خدر ريبكو هو ةذعل |ناكو هقفلا قجادفالا اك

 |. ةلامتاثو سجس ءادخسب قونو و هقفلا لوصأ ف اءاكو لدحم ا ادا
 مذا هءاراهدعب وةدحوملاءاسيلاوةلم_هملاء اطلا مهب ىريطلاو ء ىلاعت هللا
 نسوءاراهدغب وةدحرملاءابلاو ةلمهملا ءاطل | مة, نات_بريطىلاةيسفلا

 ال مهو نوفلالاد_د ١ وةحوتفملااهقوق نمهانْمملا ءاَملاو هذ 6 ذأ

 ةيسنلاو ءامعأ] اياب :برخ لما :[ اهربك اةريثك دالب ىلع ل قش ةريمك

 لعف تأرو قلعت هتئاءاشن اهعضوم فق سام لعىناربطمأشلا هم رطمملا

 | 7| تاارواظم اهدا نسما سان اهقدفلاتاقدطنمدستك

 نيسحل !هعما نمل خىفم ةءد ةدادغب ع رات

 ونا



 . تح

 موق 8 عك فن م

 ةدنل , ىهىن اعدل ال ا نون فلال ادعي و ةلءهملانيسلا فواتح نم هاجت !إ

 ةرصلالفس ا

 مامال |بحا صقارفعزلا حاصلا نيد نب نسا ىلع وأ

 «(هنعهللا ىضذز ىفاشلا
 مأمال |مزلو ق7 انالا هرك ذراسوامتك اهم فصو ثند لاو هقفلاف عر

 يلقب ىحادز ةراوناك ثيداحالا باص ل وق, ناكو رعت ىتح فاما

 بنتك ةءارت :ىلود ناكو ةنمه يلع ىفاالوالاةربعد أ لجامو فام

 حاّرجلا نب عكو لئمهتةدط ف نمو ©: دمع نب ن أمس نم عمو ه.اعىذا |

 نع هعدقلالاوةالاةاورد_> ء أوه: مهراتغو نوره ليو مل لا نيورعو

 ىسبي اركلاو 5-0 ا راناوومتسدلا تيت ||

 0 0 را

 هيف قىراذلاهنعىؤرو ىلا عت هللاءاشن ادرك ذ ىف انس قامل اوم 7

 عناق نبال اقو نآمعش لس ف قونو « مهريغو ىذمَرْت اوى :ىصسلاادوادونأو

 قفوت هنأت راسنالا باك ىف ىناعمل ارك ذو نيتثامو نيتسس ةنسناضفرر مش ظ

 ىنارقءزلاو + ىلاعت هللا هجر .ر نست مو نيعي رأو عستةسسو" الا عم در# ١
 هذهنوفلالاد هب و ءاراوءافلا جتفو ةلمهملا ني علا نوك تعال .

 برد ىع# دادغت ىتلاَةلغاو دادغب برق هبرذ ى هو ةينأر ةءزلا ىلا ةيسنا

 ىزارشلا قدس جشلا لاواهي مانأهنالمامالا اذهىلاةروستم ار ةءززا

 تأ :؟ىذلا دءملاو اوهو 4. :ءهللا ىضر ىفاشلا دصمصه فو ءاهق_فأ |تاقمط 3

 ةنملاو دل هلو ىنارفعزلا بردي هدف سرد

 ىرذطصالا لضفل نب ىسع نيديزيننيدجأ نينسحلا دمعسونأ)# ٠
 .ن(ىفادلا هيفعلا 1

 هلو ةرب ره ىلأ نب ىلع أ نا ارقأو جيني رع“ . نيساسيع] اىأ ءا ارظن نم ناك

 دادغب +. ىلوتو مق ئد اق ناكو ةمضقالا سا اره هقفل |ىفةتدلس تاع

 ىلار فعلا

 ىرذطدالا

 م هلعأ مف هلوق

 حا همسح ىلو

 هدياز و اولاو
 هأ طاغ مما انمى رظفقاوملا اراسفن اّمدصس ىلءر دعما أ ضقت اواللةتماعرو ناكو



 نا هع ناحل
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 هئرصتلا نسل عدت كلا ا دسع نيديزب مانأ فكل ذو ناسسارخ
 از 0 1لاقفةنامو ثالث ةنسس قف كاذو ىعشلاو نيرعس

 ”قالودق ةودءاطلاو و مهلا أنأت ادي هةحءاطب ؛قانيلا ماعتخأ و٠ داع ىلع

 نو رتاخرم الا كلذ نم هبداقتاههدلق أف هرهأ ندرع *الا. ىلا بتكمف نو رثآم
 لا و ن سحاب لوقت امةريه نما اقف ةءق:هفالوق ىعشلاو نيريسنبا لاقف

 2 ودم زم نه كن هللا نا هللا ىت ديرب فذقالو ديزي ىف هللا فدخ هريسبه نبأ أب

 0 رب رهسي ل 4 زيفاكح مك لا ثعمب نأ كشوأو هللا نم كعنعالدم: 7
 ص 7ناةريمه نبا اب كلبعالا ك.ف ال ثربق قيض ل اربصق ةعس نم كر ذو
 : للان يد نيك رتالف هدامعو هللا نيدل امص انناطا بلا اذههللال ءحاماندهتلا

 ٠ ةريض نما يهزاحأف ى لاخلا ة._.صعمىف قول ةءاطال هناف هللا ناطاس هدامعو
 كرو 0 قي كانغ ميربس نمال ىبءشلا ىلاقف نحل ةزئا» فعضأ و

 هنو و كوالكر ذم هنا لي ا هدم | ع نيسح اه سوالجر اموت نسحما

 ا تعاكما ذهالا اههيشب امايندلا ب ايلين أبتلا , رام هونأ هلل لاق
 منههلأءامأا اس لاقف اهلك أ:ةثاّرك اهددف رامون اهماعلستدو 7
 هامأ ب لاسقف تفرشو تريك دق يسم * كا ىننا تلانتف كدي نه ةشدخلا ةلقمل

 4, ٠ لل رق ييهعالب : و ى-همالكرثك 1

 منع هللا ىذر باطلا نيربع ةفال نماتدقب نيتتسل نسم ادلومو - قارعلاب

 لاهو سشع ةنس مر لبتس هعمل اونو قرلا ىلع دلو هن الاقي و ةنيدملاب

 ١ . ةيشع نس !قون لب وطل ادءج لاقهرو مم هتزانج تاكو هنع هللا ئذر

 :رفذ ةعمجل ا موب اندهصأو سدخ
 1 .هانفدو ةعملاءالص دع هاتاجو هرمأ ن يلا

 , اعأرعأالو عم اجئايرمدعلاةالص مت ملف هراولغتش او هتزانج مهلكس انل | عستف
 دوما قييم يح ةزانملا مهلك اوعمتم الذ ةموبالا مالسالا ناك دنم تك رن

 نم و ار 8من دقل ل اقف قاذأ مث هنوم دنع نسحا ىلع ىعأو رصعلا ىلبصد نم

 3 اك ت أر نيريس نبال ن-حلا توه لبق لر لاقو م ركماش انتمو نومعو تانح

 نك ف نسملاتثام كان انور تةدصن ال لاو ددهمملابو اصح نحأذخأ ار | ّماط

 ةالعب قوت م امرت ناك ع ا ةزاس رت نارتصل قا سدا

مو 3-0 هللا اثنا ةءطوم ىف ىفأ.- اك مون ةئاس
 .ةايلانوكسو يملا فب ناس

 هليل



 ظ (ماضب) 2208 ١
 ءاطلا رثثو ةلوهملا نيسلا نوكسو فاقلام ٌُض ؛ ةلطئطسقو « * مكر | ىف

 أهدعب وات نمتانملاءاملا نوكسو ةلمهملا + 59 و ا

 مورأا ولم نمر :ةنهلؤأوهو نيطنط_قاهاثب مورلانثا ده م اضءأ نموت ا

اسىلومدار 5نينار ِِح نيةلءرحهللا دبع ننى< نيةلهرحهللادبعوأ )+
 ىرفل !هلموح نب ء

 ء(هنعهللا ذر ىفاشلا مامالا بحاص ىرمدملا ىلءمزلا متل اة مر ْ

 فنصو ث دءللاظذ اح ناكو هنمامانتقا وهل اافالتمن ا هراععأ رثك [ناك |

 هدلومو# هك ذنم هديدص قرت "جا |نب لم هنعىوزورمعتنملاو طوسملا ا

 ثالث ةن_سلاوش نم نقب عست ل سد# | دل قوز هتانو تلو ا

 ىلاو د ىلاعت هللا هجر ناعد رأو عب رأل_:ةورمعتةثامون ع رأوا

 ءاباهدغب واتت نم ةانثماء املا نوكسو مح امسكو اهقوذ نمقاندملا» الامن

 1 مضردارقو « اهدالوأ اهبل بسنفةأرما مساوهو بت ىلاةيسنلاهذهةدحوم |
 جنو ىازلا م 5 ' ىلءمزلاو #* ةلمهم لاو فلالاد»ا وةلمهملاءارلا مذو فاقلا

 نط: وهو رمز ىلا تلات الاه وابتك ن* ةانلاءاملا نوكس مل

 ن1 خلت نط افزوك ذملا ةلمرحد> نأ رع نت ةلهرحقوتو #* تدان هَ

 ىلاعت هللا هجنر ةزاطتفلا نان انة أوتوا

 ىرمدملانسحلا «(ىرصنلار اس نسحلا ىنأ نب ن سلا ديعسوأ) « 7

 هدامعو عروودهزو ملء نم رو لك عجو م عن ارم ,ىكونمسباتلاتاداسن مناك ْ

 جوز ةطسم 0 رش همأوهنع هللا يشير 1 ىراصنالا تان ني ديزىومدوأو ظ
 هللا ىذر ةلسّمَأ هم همطع” ذك ةجاحف تباغاسع رو سو هيلعهللا ص ىنلا
 كلت نأ نورف هر شفا مدته اعردف هّمأ؛ ىت نأ ىلا هر هللعت اسد اهم .,

 نم عتبات ام ءالعلاّنب ورعوأ لاق كلذ كرب نمةحاصفلا و ةمكسملا
 لاق مصف أ ناك امهمأف هل لصف قتلا فعول مو ىرصيلان دما

 ند ةطقس تجلط | نأ نم نأ ىرقلاىد اوبن سلا شنو نحب ١
 شرعا تارامل ادد ءىجعمالا كحو ي«ثدحام4: :ايندق.هتبادا
 كش هيشأ هذ كشالاتقم تا رانمل ذلك ننو و ارش هر نيرا حلا نو |

 + با] ل ةدطأو قارعلا ىرازفلا سفرا رع ىلواسلو توملالا هسيفنيقيال



 اننا

 , .هلئالبل رضاع ىلق لاغو 5 هلني ولا دصأ «: ىولأ

 يع أومنيب وهلدن ترج هعو هاو لتقو +« ةريثكه رعد ناتو
 لبني ناك ةانولا هترضح ال هنأ هناوبد ف ت.أروةئاملثو نينو عبس

 تس ” هشيااطانم
 ”000 0 ناهذىلا مانالا لك. ضريضال ىتننأ
 70000 ناحئاو كرسفلخنم « ةرسح ىلع جون

0 . 4 

 باوحناّدر نع تدعو + ىنتلك اذا ىلوق 3ك

 نلتنلا عع 1 *« ارفوأ ب ايشلانز

 اية ارملا محام ومرح اثو حربد ةنوكي ١ وأ ل تقت ملهنأ ىلع لدءاذهو

  لصتاف صج ىلءباغتلا ىلع سارخونأ مزعةلو دلا فيستاماسل هب ولاخنا

 لف هلئاقد نم هنا اذن أف هيو د عرف هم أمالغو ةلودلا ف. د نب !ىلامكاى أي هيلعت

 سارفانأت | لاح [ ضن قتارتو قب رطلاىف تاه ابر نضر

 نن-سجو عسس ةذسرخ ” الاعب نوبشو ران مايخلا ءاعب رالا و ىفلدق

 ىفلاقهذ رات ئاصلان انس نت اثرك ذو ددصب فرعت ةءضىهئاملثو
 تاق نيسهنو عبس ةنس نم ىلوالا ىداج نماتلخ نيتلملل تدسلا مون

 ةلودلا فس نيىلاغملا أ نبءو صحي د اوقمناكو سا ار ىلأ نتد سرح

 )00 ردرفعاو نرخ ا ىف هلدةو ىلا ةااوأ همل أهمل ءرهظتساو

 ٠ سارؤونأناكو هريغل اق هنفدو هنفك-ذبارعالا ضعب:هاحنأ ىلاةب ربل ق

 ساما لقو هتافواهغلن املابخ .ءةةضم هّمأ تءلقو ىلاءملا أ لاح

 قشرتا هغاب الق ىلاعملاوأ هنمعن ل هيرغرق هلدق ال لءةواهخ» .ءتعاقف اههحو

 ةددل و لءأهللاو ةئاشضاث و نيرثعة:بىفناكهدلومنالاق و + هياع

 هلتقةئافانو نب مبعو تالث ةدساب>ر دعس هوبأ لت 3 نيرشءو ىد> ١

 | رق لوط ةسغا تام تح هيك أذ مرصع صوم ان ةلودلارصانهمخأ نا
 لعفف هللا ىذارلا ةهخ نم ةعمب ررأن دول _صوملا ناهض ىف ع رمت هنأ اهل صاح

 ل_ءونيح هتاعةلو دلارصان ضيقف امالغ ني س< ى اهلا ىذموارس كلذ

 ءالا فب هنشرشو + ىلاعت هللا مهجر هغل نع> ىذارلا كلذرك-: ا هلدق ماعلا

 لحاشلا ىلع مأشل اب ةداب نيلاو هتلمملا نيسشلا عتفو ءارلانوكسوة عملا

 يد



 1 ا سيور اواو
 ا ا نع را يا 5

 1 يا ل

 0 ظ
 ةعسو عبطلاءاور هعمو ةوالسحناو ةماغقل او يود لاو ةلاز لاو ةلورنسل او
 وأو زثءملا نيهللا د.ءرعشىفالا هلبق لالخماذذه عمت لو نامل ةزعو فراقلاا
 دامع نببحاصا !ناكو مالك اهددتنو ةعرصل ا|لهأ د1 عةئف رش ل لعب ١ سارق“

 ىنتملا ناكو سا ارذانأو سقلاأرماىدعب كلء مو كلعرعشلا دي لو:

 ىلع ىرتحالو هتاراس .!ىرشالفهيئاع تان و زيربتلاو مد_تلانهلدهش 5

 الافغاالال الجاو هلام .منادج ل 1نم هنود نم حدهمو ه>دلاملاو هتاراخع"

 ىلء مارك الانهزيعو سا ارقافأ نسا دما د بدتن : ةلودلا فيس ناكوالال او.

 يرام ازنق ىزاتناكو هلاعأف هواوي سس و هياوزغىفهيصتتم وهموقرتاس

 ةدبثرخ ىلا هتاةنوو د دق ىف هلصن قد موسهراصأ دق عب رحوهواهءثاقو ضعب ىف

 فس ادفو يامل نيعب نونا س3 كلْذو ةءايطتطسق ىلا اهممث .ِ

 ئه دلاداًرْزلا نس ىلع نس لاو لاا ذكم تاقنينسنو نعني ف كرولا

 ةراغم كوالا ةّرملاف نيترم سارقوبأرس أ اولاقو طلغلا ىلإ كلذ ق هومسن دقو,
 دال مي هعلق ىهو هذ شوخهياودعأ اموهب ا ملت نيد راون امة ويك

 لنج رب هضكرو هسرف بكر هنل لاسق» ايفو اهتمت نمر تارفلاو مورلاا

 ىلع مورلا هرمسأ ةاثلا راو لعأ هللاؤرش اريغلا ىلا نحل اىلعأ نمهيىوهأف
 رتمالاق ماقأو هم 2 ةطئطس 5 ىلا هوأجو نيبو ىدبح |[ سس لاوشى من

 اعاطقا جنم نيدم تناكو هناو ود هد ةئموردكر اء رسال هلو نين عسرأ

 هربعسُم نءو
 يىدعاسو نامزلاذشا اذاىكدنو . + اهب وطي ]ندع َتيكَدش: .

 هتاُمأ امد ض كبنم تدءمرد 1 ش

1 
1 
0 
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 درابلا لالزلاب قرش هركلأو *«

2 

 ب ريضل أ ىلع ىضغأ * هرب ققلاذإو لاك ثريضِع

١ 

8 

 اضن
 ظ

. 

 بيب> هنم ناك أم ىلع بدح ع ةوظحةءاسالا هتوازف ءاسأ"
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 هرونذنايشاولا لعذمه . 1
 اضرأدو ظ

 هلباع ىن ع نع مولا لامو 35 "ايمو مال هزه سل

 هلئاعث لب ينتهدزالوعثأا الو د# هفلاو لي ىتهدفالسلااق ١

 ل نا 2-1

 انين بونذل يل اهجوال نبأ نمو:



 هللان_.ءول

 ىساغا

 سارؤ وبا

 (م:4)
 4 ب . ثوىدح>ا| نسب جرن ءتاءعلايللد ته اناويسلاو

 ال | تكف هيزعب جباخلا ىلا كلما دمع نيد اولا بكف نعلاىلاو
 راو واما ةنساذك اذا ذك 0 مشع فلام ندم ارعمأ ا
 ادق هده هب :. غنم جرأا يف ءاقالا برقل نأ ة.. .ءىع
 1 .ٍآ اهقين نعمت هلاءاتل اديدّتن "و ةلمهملا نيعلا تف و ممل امضي بتعمو «
 هل ذل اناهدب ناتو ثان ملال د هد>ومءاباه دعب و

 تفداطا ايةروهشمةربب هل ىهو فق ىلاةيسنلا

 2 *(روهتملا دفا لالالا رمل قداح ادت تثرحلا هللا كو +:
 ١ هلى بتككهلو نطانلاو' .رظاظلا لع هل نق نتواكو ةقيق#للافردحأ

 :ء غن ف لهزو فلأ نيعب تت همأ نم ثروذق ناكو هل: اعرلا تاكو لو الاو
 لاقوةئارنذخأنالد عر ولان مهىأ نقرهقل بلوق ناكدانأ نال لمق انشا وتم

 املأ تراو.ناللاغنأ يو هيل هل لس لودر يارا تح
 تف ماعط ىلا هدي دما ذا تاكدنأ هنءىعوو مف ردىلا خاتمي هو تاموىش

 ولا ول نهر ولا لن دس ناكل ير عع قم _ ارق هع
 ا.شأ ةثالثاندقف لوش ناكو« لحلاو لءلاىوقب و ديزن تراخلا غمةزيرغلازو
 قوتو ءافولا عم ءاخالا ن ,سخعو ةرامال | عمل علان شنو زانت عم هخولا نسخ

 ا ما ءاجلا ذو ما مضي ىساخلاو + هللا هجئز نمد قو نيعن نأآؤ ثالث ةئن

 ذم فرءوى اعدل لاوةدخوم ءاراهذعت ود روسكم هله نعش فلال ا دقو
 : غال احر لست > نتذ_جأ مامالا ناك لاقو هسفن تساك ناك هنالة نقلا

 1 تانارق ةماعلا نم تنقش هردقتو همق هفرذ ك) ةومالكلا لع قدرطتل هقرك

 ِ خللا ضر ةزوهشم تااكح دهس نيذ نجلا خم دلو رف ةعبرأال اهتلد لص

 : معنا فادمنانود+نناذج ندي .«ب.ءالعلا أ ننثرحلاس ا ارفوبأ)#

 ٠١ امهرك ةددعهبسن قت ى أو ناد | ةلودلا غرسو ةلودلا مات

 8 ا + ( ىلا عت هللا» هاي

 اد حمو امركوال ضفو ايدأ هرممع سعر هرهددرف ناك هفصو ف يلاعثلا لاق

 0 أو نيس حلا نيو رث زاسروهم» هروشو عاشو ة مورو ةعاربو ةغال» 8
 ةلوهسا و



 (2؟0)
 ١ ىلكعلانا.فسن.دم..علامهو نعّتدملا نهب هوم ضرع: رمق

 ٠ راثلاى كاس نمفنامهناعأ « اودهتجاوءادعالافاحدق براي ١ ظ
 رافغ وفعلا مظعب م 5 مه و ءامع ىلع نوفلصأ ٠

 هرخآ ف بتكو ا ثللما دمع نيد 0 ظ
 كلانهامف ىباثلار ورا 5 73 تار ىع هللا تقلاماذا ْ

 تالاه لكن مهتلاءاقب يحير م تضلكراا ف[ ءانس ىف ١
 كلذدعي نم توم اقوذن نو +« انلمق ناكنمتوم لا اذه قاذدقلا :

 هلع ذيع أ فاين / ارظ ءاهسدمطل اباعدو هنطن ىف تعقو ةلك الاه ضرع اكوا

 ا ود ما هجرخأ م ةعاس هكر نو هقل قف هربت طخ

 ىد>4- :هىلدنو اراندءولم هلو- لع نيناوكلا تناكسف ربرؤمزلا هتلعهلللا

 تنكدق ل لاقف ىرصنلان بح |ىل اهدصاماك واهي سحالوه و هراخإت رد

 لأ” نأ كا أسأ ال نجا هل لاقذ تعبه ف ني اصلا ىلا ضّرعَتت نأ كتم
 لس بالو ىو د ااا - 58 جرف نأ هللا

 هرب ةرمبملا نب نيه سو سجن نياق لدتا 2
 ريبكسلا هضرات قىربطلا لاقو مءالاوهو هنس نوسجو عب رأ ل بقوثال ١

 ردغلاقو ني« وس + ةنسناضهررهش نه نيقب عستل هما مون جاستا نوفا
 لاقو اركشىلاعت هللد_ع»م ىرصنلا نس ل ىلاجا مل توم ا ىرطأ| ١

 قعوا مس نذدو طساو ةن دع هتاقو تناكو هتنسأ اعاتب هنمأ قتل مهل (

 لديه 2 2 تناكواتءلق هءذ 1 نادم ياردت نا ص

 تنيدنهو ىلاعت هللاءاشناهرك ذ قامو ىدز الا ةرفص نأ نياهملاتْنب
 تأ :مفامهيلوأتهايؤرنأ هنماداقتعانيدنهلاقلطف هحر اخ نيءاهمأ

 اذه هللاو لاق ةو ل_هناد ةتاهئذلا موءلا ف نعل | نمد هيخأ ىنو» :

 لوقت نم لاقمثنودجار لانو هللانادحاو مورفدهتو دجى اور وتل

 قدزرفلال اقف هيىيلسا ارش

 د#و د<#لئنادقف يي اهاثم هيزرال ةيزرلا ثا ظ

 ذصرااناءرملع ماا ذجنأ م امه هربانما تاحدق ناكتلم



)1 
 ةذلا نمنرقلاب ةكمىل ام ةنب دملاوةلكم نيب ىهو هنع هللا ىذر رك وأ
 اذوو ى.دع نب ميهدل ارث: : وه اذه هللاوو ُكسف' "نعلن اقهيادصأ ضعب هل لاقف

 سأيلا عمز كلذ مه- ءام هكردأف ىدعلات رمل نيد عم مأ ةهخخ عضوم دهمملا

 لوحالا دعس كلو هلهأو هوأووه هقول )دقو هناكم مري لف ةاسيحلا نم

 لهافل اروهشملا سا .ج كلم اوحأو ه لو>الا دمعسا ذهو هتاف بم

 ىلوم ةمال--ن.نيسملاد_.عناكو كلا! ناجرملا دبع ناك كلما حاف هونأو
 مالا بحاص ةاشساع هلمقد درو سانا يسلم زفاتمالا

 |لقطوفو نعل ادام زى كولمرخ آن غو ,زولاك ةروصلا و ىتعا 1 ىفكلملاو
 لقو هللادمغ هل لاق.دان ه ز نب د # نب ميهاربا نب قس | شل ا ىأ دالوأ نم

 3 دق هل لاقي اعدم ىلع هيمهتاود تضرقثا ىذلاوهودام زل - دو مهاربا

 20 اونأهوبأ تاماسا روك ذا لفطلا نأ هدو روك دما ناحرع ىلو»
 1 ان.«وأ حاف امهدحأ ن اد.ءناحر [ناكو لفطلل جو روك ذملا ناحرع الوم

 لا أ ىلوتب حادفو ةرضحلاب كك سق ناكو هرمأ ىلع ابلغف سقوت لاو
 ' ىلع حادذو سدق نع سفا:ل عقوواهري_غىرنأالاعأو مسسملاوءاردكلا

 نبا ةمعسدق مهنا ال داعافؤر حا و أملا ظاموُشغ سدق ناكو ةريضحن | ةرازو
 يوكشلجال» الومن احرم اهسنأ ن | ىعو اهمإ ع ضف حا ا ىلا هءلع لما ايدانز

 اللا لالا دلهو نطلاام ىلع سقى اميلسوامبتممنلا سدق
 زاسف حاضلا كلذ ىنوةئام رأو عبس: -اكلهف لعفي ال نأ هللا هزاد. ام

 سن,حاخر ةاض نءدرف ة.ًارومأ امسهتني كري طرا عراك

 ٍ | ةرحلجت خفانو دز أب ىلع عئافرلا ضعى سيق لق 3و ةرمض لا هةكدلمو

 " لعفامءالوهن احرملللاقدثا عد وأو مدع ىن ا ةنس ىف ذة هوب كلا | ةرمذح ىهو

 0 امهملع ىصوام_هجرخأو طثاملا كلذ فمه لاقانءلاومو كيل اوم
 تامو كه ىت- طنا ا هلع ىب وامهعضو ماناح رم ىل-ه> واه_4هايدهشمىف

 ال كو يشل لاماد هأ ديزاح عم هيلع تك هلم مماارروك كااحات

 ”ىماصلابتك مانت امالوةنامعنر انين شلاح ارداف

 مكهر ءدلا راهظاىفهرعأت سد رم هم بح أ ص سدت :لا ىلا ني سنو ثالث هنس ىف 3

 دشن تاكو جاسحئارك ذ ىلا دوعن 5 ملأ هللاو ناك اهفنم ناكو جرف هرم أذ

 ْى



0 5 7 0] 

 نفرتلارثك م ناوئر بشلل اذ ما ألات راوافنهلعاللا ىف 5 ا

 فورخلاةلهاوءضن نأ مهأسو هباكىلا فنون نجاحا ع زفف قارعل انشاد

 7 وأ طتنقزلا عوق كل يمتع داع نيريصت نال اسقف تامال-عةبتشلا ||

 اطوقنمالا نو تكضحالانامز كلل ذب سانا ارمعف اهذك ام نيب فل اواج 1 راق
 نوعي ,اوناكف ماختالا اند اف كن متل اعقءاضنأ اهقنل|لاعتسا ءمناكسا

 اى ىرت-ءااهقوق قوت 0 ,ءءاصقتسالالفغا اذاف ماننعألا اظقنلا

 نيقللاءلاجرلا ةاوفأ نءذخالا لعالا ابق اورذق» رف تامل مشب
 طدساو ةثردم قىذلاوهو لوظ» اهحرم# ةو ةرثك باح ارادخ : أو 5

 : تسهندس ىفاونمغ رفو ةردسملل ننابقو عب رأ نيف ماثبف هعورم ناكل

 عضجوايح كف 8 ةفوكشا اوةرصملا نس اهنال طساواهاعءامناو نانا

 :نميتلو دانا ةوؤقتلا اروكش باك :ىرو#لا نتا رك ذو /رضا | نيذه نين

 نو بج ا: حاد |3365 نه نام سنا لان :رفدنأ

 كح كاع ف ىرثىله هل لاةواه- هي زم ايل 05 ءأهللا

  بالكمفما تو ذلاّن الخلا لاق كلذ فدكو لاقفوم تساوت لافاتوكا

 قهلاو ؛ ايو هذ و :ءئدوُأف ىمأ ىتهد تناك كلذر هللاوو هانا جاسحت | لاقفا

 : 1 اصلا لعند نب ىلع ىئادلا لوق اذ ههمشم ورك لد: يدأاب

 'اهلك ةشعل اال هل اكلم نعل اءامعاد تاكىذلاودوىلاتةللاءانشت اهرك ذا
 مْرع 0 0 د ندمءاضقنإ هللار دق ىد اهك ولمروقو ظ

 'اهرهاظ :لزنو مدفن ناك اذا د هوا ؛رأو نينو ثالث ةئسف علا

 يضل و تاب كاندي ماو داق
 !ضهو نك امذخأو ى مادا | هد ارا بحاول لالا

 ميم لحد ىتخ هعل )+ لو دصس ناك ةنوخاو 1 نانادعنهدالوأ هله

 ب امهر رش لق :ةيشئاوحوركسعلا هل نمأ نودقتم# سانلاو ى ماعلا
 .هللاووهذ بكرا انالومان هس.ءال لاقو بك رف ىعادلا اربخأ امش هَل اذ

 ' 5 ,ز نم ة>رابلا باو نيدعسأ باكهنأن» ءاحئذلاددجل ومات نود !
 |ذقزهعد مم ماركو يهدلأبالا توما فانا دقن ابي ظةع خال ىساص!الاقف' ا

 هعمور جاف ناح سو .اء هللا د هلل الر الر وع ءأز 0

ْ 
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 كنا دنع ىلع و ل لَو 0 تاو وز 0

 0 1 لاو

 علاق ططانذ : ناي رعد ىطرش قف ناك ذلا ياخ اَن نينو

 اََلَعف نمو لاق تاع لاقت ءفام لف كلن ام هلا .اعلخذ الف هن
 2 دا 000 0 وسو كدي ىديانتا تاعف تنأ

 3 ا 0 رتل ا 0
 ؛ باذع قمريتهلان هنوأ هللا مزاخمن رءريظلان انئانل |امأ همالك» اننا
 د نزع كءا> لقأو كوجو قفمأ ماخاب كصولاقف لجر هما! اقف هلا

 م *ئرتمتأ هللانف ةءتأرتحا قل هلل اقف هناعدرعتل ادم -

 ننخرقلاوأزركحذو «أ هلي ىلفتم ورشا ءاء قرتذو كشاف دهللا

 وة قا َمأ ةغرافلا نأرثالا] هأ موهف خيقلت هياكل ىفىزوح ا

 ظ معن أى فو هرض:ةءادر 5 ذنو اهتصو صقو ةدهش نب هريغ | تدق ت'اك تنك

 4 » ةاهردغ قد شات ةأرعا عمق ندا فدل ف اطمن هلل ذر ناطخملاّننا

 0 , جاخ نيرضن ىلا لدن هم 4 *اعرشأفر + ىلإ ل .ىسنملش

 قّقنل ار علا هياقتمتا ١ يحال . 311 ىف هئرأال بخت هللا ذر علاق

 مما تناؤاهجو نءاتلان بحأوه اذاقدنو او حجاج نزعه عَن هرودخت

 1 داحأو ف اراك نم قلخأتآ نم : هوا ارخأ َنْدَسُي رع 32 هنتر رعاك 8س

 هلل قلل اقاذ 2 جالا رقاتقشاَمعأ نتن :تو هل رشق رغم

 يلوا ارهاق اقالة ذل لكس ايالةّييأو هع هللا ىذررتعلاقذ

 / ةحاحالا ماقيو ةصقلاةصالخن هذه ةرصنلا ىل اررمسو كل لوا يوغ لاق ئتذام

 هللا ذر داب كاوأو ىل كلا اطال عنا نياروك ذم ارتصنو «هرك ذ ىلا

 ' دجأونأ حو 2 راك 2و مب مح ا اة ىهة.:ة11ن أل _قو هنغ

 نافعئبنافءاضص#قذؤردب اررمع لانا نأ مصنلا ناك ىف ىركنملا

 ى در



 00 3 ا
 انيذاي ارو قارعلا ىلغن اور نيشلملادبع لماع ىنقثلا لأ هللا ىدامالا

 باك ىىدر ءسملا لاق هدام ىلءهّرقأوءاقب أد ملول ىلونو كلملاد,عىوت
 ل ادوعسم ني ةورعن. مامه تب ةغراقلا جالا ءأنابهذلا جور

 ارهمةرءاملع ل حدف برعلا مكجمح ىئاطااىنقثلاةدلكن يثرحلاتحتا
 كنار : ىذا له قالط» ىلا تثء:مل تلاقف اهقالط | رملا ثعبف لاذ: اه دوف

 تن نا فءادغلا ترداب تنكناف نعال ت ثا :ًأاورصسلا ىف كءلع تامخد مت لاقىتم

 نكمل كلذ لك تلاقف : ةولف لح اون انسأن م ؛ ماعطلاو تن تنكناو ةهرش :

 ىنقثلا ليقع ىنأن فسول و لاسعا اهحوزتف كاوسلا اناظش 0-6

 اهرغو أ همأى دن لمقي نأ ى أو هربد نع بقنف هل ريد الاه هوثم احلا هل تداوذ

 مّدقملاةداكن ثرحلا ةروصف مهروتصت ”ناطسشلاب |لاق.فهرمأ مهاعأف

 ىد ل بقي نأ ىأدقو ةغرافلا نم سويادلوىنباولاق رخام اقف رك

 هنأ ناولعفاف ىناثلا موملا ف ناك اذاف همددرغلو أو دوسأ ا دجاوحذا لة همأأ
 هلاوحيذامثهمد هوغلوأو دوسان هلاوحذان ثلاثا موبلا ناك اذان كلذ ا
 لاق عب ارلاموملا ف ىدثأ الب ةب هنافههجو هياواطاو همد هونغ وأواخماسدوسأ

 تاكو هرمأ لوأ ق ه-:مناك اننا ةفس :ريصب ال ناكف كل ذهياول خذ

 املعمدقيالرومأ ناك تراو ءامدلا كفس هتاذلربك أ نأ هسفن نءريخم احح

 ةرعسغملا ةجوز تناك ةروكذملا ةغرافلانأد قعلا ىف هيردم# نمار 5 5

 رك ذو لاخقلا فةروك ذملا ةياكسحما لجالاهةلط ىذل اوه هْنأو ةسعش لا
 نحوربجا اما قممث ىئاطلا,ن ادصلا ناسلعت اناكمانأو جب اجتاتااضأ ا

 ردا لا هدر ث يدع اك فداور نشكلادبعيزد ذبل ١

 اك كف هلوزنب نولزنبالو هليحرب نولحرمالسانل ا نأو هركسء لالخ | كلا | دمع

 ,رك_عرأ نينمؤملارمأ .دلقولالجر طر فنا هل لاق عابتز نور ملاك 0

 هاندلق دق اناؤ لاق فسون نبا ئ| هل لاب هلوزت مةزتأو هلءحرب سانلا لحرال
 نبجورناوعأ الا لوزا لن -حرلان اهب ار دقنال ناكف كلذ

 ٍ مه لاقف نولك أي ماعطلا ىلعم هوسانلالحرأدقو اموب موءاع ف قوق عابنز |

 انعم لكف ءانذللانءاان ل ا لاولاقف نيت مثل رممأ لح .رباواحرتنأ كءذمام
 رمأو ركسعلا ىف مهفوطو طاسساااو داق مب رمأمكلذ بهذ نامه م !لاقف
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 مدل
 .٠ .طييسوةيبنلا نانو « اهروصق قثمداملع نمك ةاشا

 0 هلوققب بهو نين حلا هاو هدئاصق نسحأ نم ىهو

 "اللا نيس اهتشورريدغو 5 00 ا
 . "ءامحالا ف ل_ءقاناك كاذكو + ةرفحق ارواحتف اءماتام

 10 وماتانأامهب قرن اك دل نيتنملا نيه نا لمقو
 0 د ,ةءاضنأ

 ش ا .حتدل نيش بئاعم ابسرغلاربقلا لصوملاب قس

 ايعشاوعتتب نزملاببعش « هيف نالطأ هئللطأ اذا
 ابوم> هيدوعرلا نق-ةشو * ادو دختر قو ربل ان مطاو

 : امدح ىل ىعدي ناك اهدمح * ىوصربقلا كاذ باتت
 | ار و رزوذلمو وهو دون هتءااربزو تانزلا كلا دمع نيد جءانرو
 ظ ةممأ ب قوم تاكل نارا نب هللا دبع ناقرب إلا ق ال

 ءاثحالا لقلقم آان ني هبال مظعأن م :
 ىاطلا هول مدتال مدان ع مهتجأف ىوز دق سدنحاولاق

 وهف بذنلاامأو ميممتةر وكم ةلمه٠ نيس فلالادسعب ومي ا خفي مساحو نالوا هإوق

 اهتحمن نمةانثملاها لا نوكسو ميجا خفي رودم او هطضولا ةح احالفروهشم ميجا 3
 ُ اك قشمد لعنم ملقأوهوءار اأهداعب .واولا نوكسو ةلمهملا لادلا دو واولانوك- هو
 قال ىلعةيسنلاهذهو ةروهشم |ةليقلا *وطىلا بوسنم قاطلاو نالوا اي ماشلاءل سس
 «ىلاةبسنلا ىفاولاقيرييغتلا لق بسنلا باين كل اماه ساق ناف سامقلا ها سوماقلاق
 امهريغ كاذكو اما ضب ل :رهد رقدأا هد
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 نبابتعم نب ماع نيدوعسم نب ل بقغنب محلا نبفسوب نب جاسحن اد جوبأ) فون حاحا

 +« (فيقثوهو ى-3 نب فوءنيدعس نيورج نبا بعك نبكلام ىلا

 ْ | لهو[ تق تينلانسددتمدلز لاقو ثلا ةرهج ف ىلا اء

 عملا مهيأ نمومههسنوه اذهف دان ىلا افيقث بتي نة لعأ هللاو لآ: اهف

 ةتذبة عما ىمقٌمأ تناكنولوقب و نزاوه نركب نيهمتءنبىدق لوقذ س:
 نماهعم :ىسق تءأعق ركب ني هن اهحوزيف ة تنمنل |نيديشهدنع لءد ه نس دعس

 ىرأالا : ِ



 م
 بيد اناكلااهو ف يشل * . ىربأ ماظعالا ةعقب تءسوأ, 74 :

 بادن عيد ووطن رهاوج نم ار عش ىلحتل كنا م اهتانأان َت اناا ْ
 ص رحند يد :كالرخّدب امو- تعاوكلا ادامحأ ىف قوه |وحبا يبه ىلواذيسج ديزباما

 ناهل لاق فول هذ هيربض# ناكو ةازاوملاف كرءش نءربصة» والا ةًااك |

 نو هبيق فد ارلاقو كالذي هيلع تمكح نبأ نمو هل لمقفانأش تو عيىتفلا اذه ظ

 سفنلا نأ هنت اغامرطاخلاةدر و نسل ةقاطل عمة نطغلاو ءاكذلاو دل
 وو تامهنال ناك اذ هديغدن ولا فمسلا لك ًاباكمعمج لك أ اي همن احورلا

 ازهدعد ؛ هياووو هدلوم راث نويتاسامفلاضاذهبو تالا ىلع فيي ْ

 ىلع هيتروكوصلاركب , وأ ههج تح بترمرغهرعشلربملو « ىلاغت مللاءاش نا
 عاوفالا ىلع لإ فورا ىلع هبتريملو ىلا بالا ةزجج نب ىلع عج فورا
 لو هب امو ني :اعو 5 طل ةس لمدو ةنامو نيعست ةنس مق أ ةذالو تناكووي

 نءذب رق ىهو مءاحةبامو نيعسو نيد :اذنسليقو ةئامو نيعتسو نعت | ذل
 قس ناكدن 1 .ةرصعأت:و وةبزريطو قش مد نع قسد عام رو دم ءكادالب

 ناكو قشمدب دنع لجو اك اخ مدن ناكزبقورمعم عما ىف ةرمتاءامسانلا ١
 ١ مريس همك هن .ذ ملاك اواج| يضق اليوطرع»أ ماسقون أ ناكواببار اسمن هوبأ ١

 ةنبسىف مقام ىلع لصوم ان قونو 9 راصام هنمراص نأ ىلإ لقنتو لفتت

 ْ نيدنث | هنس مو غلا ف لمقو نيد :ئامو نيرشعو ع: ليقو نيرمثعو ناس ةئس ةلسسإ

 : د .أعىد و ,يردأا لاق # ىلاعت هللاهجر نينثامو نئالأ «

 قد :رللا ةداحىلع ن اهمملا بانج ران ىلصومل اي هريق تب 0 تاقةق ىنوطأ :

 نسحلاوبأ نيدلا فرفع ريشا ىل ىكحو ع !١ماةريقاذه لوقت ةّماعلاو

 دهم نسال ايأ نيدلا فرش تن أس للاق مجرما ىو لا ىلصوملانال دع نب ىلع

 نعم ند لاا هالو ١ نا افرق ءرك ذة الا ندعم
 اهرو.قالاءاندحملا لصوملا نه ثوتراالو نمةطوغلا سود هللا قس : هلوقا

 روك ذإ|نب:ءنءالتملا اًذهو ماست أ ل جال لاقف اهرومق صخنو همز

 .. .لداعلا كلملا نما ىميع دل ف رش مظعملا كلا ناطا أ امحدم 00 نمي 1

 ااوأ ىلاعت هللاءاش نا نمعلا فرح ىف ءرك أ بو بويأ نبأ

 ل لح 1 4 1

 ١ قوالاىداج فل قودد_هقل' ىذ ف فت هنالبقونيتئامو نيثالثو ىدحا



 3 : اوقع هلود

 ندا نأ ىوسدجأ لف لصوملا هتءالوهروص تقق>وا معشق دوو اددوه نركسدد

 ةلمهملا نع ءلأ

 هيب أناءاند قو

 لعترع ةدرق

 محار 2 هرمشات 4

 دصقوأ ى.ةضريغ نم سانل ا هلاقأم 1 لا 2هناماف أل رعاشل ةزاحا تناك ريزودا دغب ند 5

 قة ء>د نبا طاغلا ىق هعد انو رعأ هللاو هلا ايوقعن لوص#ل هدد رذاذه لعح نأ ايوقعانأم إ م 1

 ظ | 01100 ندم يما لمابق ني قوصلا 8 3 ساريتلا باك لاعا ١ فلأ دايز

 رات اىلوالاءانلا ٠
 نادأ لام وقت

 هه !ءادغلا ىنال

 ز' 20
 لنا تاويكماباو ١١ بيوكن نمل 7
 اج ىبّتن :اامفة كسلا | هيدمصقب : ةفماخما خدمهنأ ىلع نوقيط»

 ١ ضاناءاك ذ 3 فنحأ حف 5 ير

 اه تر مفر رم ةعاس قرطأف برعلا فالخأ, نين-ؤااريمأ همشت أريزولا هللاق
 000 لوقدشنأو و

 ا ١ سانلاوىدتلا قادورشالثم «. هنود نه هل ا
 120 سازينلاو ةاكشملا مالم + هروثل لقالا برذد-ق هللاف

 هنالامو نيددر [ نمرثك [ شعب ال هناذ هطعأف هءلطئمىأ ةف.لذأ ل ريزولا لامقف

 ر هلا أذ هالا شع ًالاخذهتخاصو ةركفلاة دش نم مدلاهمإ ءقرهظدو

 6 واهلا ةجوتف اها اءاطعأت ل_صوملادد رأ لاق ىهتشن ام ةغبلخا هل لاقف
 ىفكوصااركب وبأرك ذدقو * الصأ اه ةدصالةصقلا هذهوتامؤ ةداادده

 ىلا ىهتناو مصتعملانيدجالة ديسهقلا هذه دن الهنا م اتىأراسأ باك
 ىدنكلاحامصل |نننوقع سوو لابوك نما تعلاو بترك
 نشيلادازمالدلق قرطاف تفصو نم قوفربمالا ارضاح ناكو فوسانقلا

 :رماو عد نمت هيلا نيذ_هارفاو دز هدي نمةديصقلا تذخأ الو نرخ" الا
 وعلا ادهىرعلا فوسلم .ذناكو فسو:وأ لاق ايو هتنطف وطتعرس

 .: اون سبلو هنرك دامفالح ىلءاذهىوردقو كلددعت لاقمتاس رد

 ن ىلع لدب ىذلاو اهب تام نيدنس نم لق أ اه ماقأف ل_وملا ديرب هالو بهو
 | كامل ءافاخلا نمدحأ ىف ىه هامةدمصقل اهذهنأ ةدد تسل: هةصقلا

 صد ص.حملاو ةفالخ ا امهتمدحاو لل : لو نومأملا نبدجأ ل لوو مدعم ا نبا

 لصوملا نأ انوقعي هنم بلط» دشرتسملا مامال اابتكقاللا ع بس | ةعاقرف ع

 1 هلوداهنم يتلا هتدصقب ريزولا

 31 11 ع بوكس دارقلا ةوجس ةعد

 | تعسول
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 دلدلا هلوخد لبق همأ |ثنت قا ِْإ ٍ؛
 لاذمهحوامهاتاكو س « انللزرتت 02 2
 لاوثاالاطوأ اساموس نم لاضولاستار نقلنا 4 ظ

 ناوملا لذو ىرمال ذ نم: « اًدهكهحول قسءامىأ 1 ظ

 اللف هم .اناماذه ل خشدق لاقو مرو هدافقم نع نرشأ تن 1 الا لعفقواناف

 الو ةرملا فرح ىف ىذتملا هجرت ىف تادب الا: هريظت ترك ودقوهمف انل ةجاحا

 وأووهناك قارو ىلا اهعفدو ارمةكم ماق أ فتأس .الاهذه لذ عملا نبا لاق

 انف ما.ةىأىلا عفدتنأرعأو رخ لاه .الودبلاناسلك مانت

 بةكواملقاهأر ةوماتوأ اذ.

 ددعلاف ئمالنم صقنأتنأو « دففلاور وزلالوق مدظتتةففأ
 دنسملا ف حورلا اكز انهن*اك .«قنح ىلع ظغنمكنلق تهسرمشأا
 دسالا ىلع فود نم ني ريعلاك هه رظنت لغ قوه نمل و تدق

 تحوأل دل هلعز_-خأاملاتلوالاتسملا أ ارةالفدهملاد_عرضدو ْ

 لعنم جبارشالا لاق ىناسثلاتيءلاىلار ظاالو مودعم ىلعاناصقنو ةدانز

 لاقو هتف ىلع ضع ثااكلا تدمل اًارقامف انهههللدمالو ني شارفلا

 باك ىف مجاشكب فورعملانيسحلا نيدو مةلاورأ كل ذركحذدق ىلوضل
 ضعءن داس.ةنارك ذبابىف ظحاحنالفغأو هلوقد_:ءدراطا او دياصالا
 مثاذادسالا ىلع هسفنب ىريىذلار ا ارك ذ تالك الا صعبا تالوك ألا
 الا ىتلاةروهشملا ةيئاملا هتدمصق ىلهلا فادانأ ماسقوأد نأ انوه :

 بك اولا عومدلا تانوصم تلبذأ #*ئ تبءالمو ع درو ءاهامم ىلع " ١

 هللاقمك كرعشنو دلامئاهللاو هللاقو مهردفلأ نيس هاطعأو اهتسقسا ظ

 لاقذ ىسوطلا درج نيد« ه,تثرامالا نسا ىف لوقلا اذه لثمامهللاو ١

 3 امم اراك د.صق لاقريمالادأ رأكلذئاو ماتوا
 تا ا

 ردعا-هؤام صقب/ نيع |سلف 5 رهدلا حدقللو تطخما لع

 مدلل انو 7 ىلهأو ىسفنب ريم 'الا ىدفأ لب لاقف ىفكلابهنأ هللاو تذل

 ىط هل دق نم جرخءا اعلا لاقو «رعشلا انهيفرن متع هنالاقفلبق ١

 ققاطااريس صا نيدوادو هدوح ىف نأطل | متاح هرأن قد« مدداو لك ةثآلل ١



 ذا فيلل ظ
 0 نا ذآ أذ ذأ خذ ذأ ذآ ذأ ذ ]| 113
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 7 سسوس 0

 | هع-اوئط نب ثوغلا نوره نب ىدعنبو رج نبل هاك نبا نبا

 م او ف

 2 هلا 3 3

1 

 نوئاطا نيب ةيزاوملال 5 ىىدم الا ىص نرش ؛نبن لا ساقلاونأرك ذو

 ازعابلا ارمصن ناكءانأ نأ ماس ىنأ بسن ىفسانلارثك اد_:ءىذلاو هتروصام
 دقواسوأهواعف راطعل | سودت اه لاقد ىدمد ىرق نم هب رق مساح _هأ
 [ذهو دوعسم هعما نمءان لا ساونتو ذ رهف سدلو وانا: تففا

 ذو تلقءانآ ه ةرمثع) اًماطقدلب نأ زاحاملا هك هسن :ناكولو هلع نم لطأب

 ما ىنألوةىفاذه ىدمالا

 0. : دوه ونمت لف نو وسلا لمس 3 مهالطأ قدوعسم ناك نا

 نمثكساف ماسقىأ لوقو ءابآ همس ةقاودو سدت نيب بسنلا ف طق_سدقو

 نالخالو نالف نمأنأ ام لاقب ام اذه لو هنانآن ما دوس له لسال دوعسم

 انزلادلو لو هيلع هللا ىلصىنلا لوق اده نمو ةفئالاو هذمدعبل ا هر نو ديرب ىند

 ةنقو هبسندادغب مع رات ىف رك ووأ بطلا قاسدقو هنمانأو ىتم ىلءوان مدل

 قارصتلا سودت ني سدح وه ماتانأ نا موق لاق ىلوصا | لاقو ريس ريمغت
 ' ور دءاضب ومظفل حا دقمرتمع بح اوناكواسوأز اصف رغق

 ظ نسح هتفرعم نأقت او هلضف هرازغ ىلع تادوىتلا احم اتاك هلؤهد 8

 نمةريبك ةقئاطنءبهبف عج ءارعشلا لوف ءاهءرخ1ح وم هلو هرابتعا
 رع-ثنء«نارامتخالا ناك هلو ني.ءالسالاو نمد .رضخخاو ةءاهاج ا ءارعش

 ةعنرأ ظفح ناك هنا ل. هريغهبف ةقالنالامتاظرفلا نمد ناكو هارعشلا
 ظ مهنا او-دخأو ءافلخا دم وعن طاقملاودداصقلا ردع رعلاهزوخ رااردء

 ١ هلوصو عممام فرعاشلا ل ذعملا ني دعدل ا د. ءاوسو ةرمصمل ادصقو دالملا تاحو
 ظ هيلاساتلا ]ل عنأهمودق نم فاخهعامشأو هنالغنم ةعانج فناكو

 اوضرعد و
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 وهعماجا اذه ٌنظأو تاق ةعمجلا هم عج ونمت وى دا لا

 عماسجمانافرضصتلا باني و هب ه_ىةربلا بان نم نو رهزالاب فورا ا

 رقوح ماقأو هرك ذق الا ك احنايروهتمرمصنلناءلرو اج ةرهاقلا رعدالا

 نب رسعو نيس عد 21 ملازعملا» الوملوصو ل“ .ةرصمةكناعر دتبالةةسم ,

 ىارصقلا نمرهرج جب رخهتج رث وهاك ةرهاقلا ىلاز اهمال توفو اكرام ٍ

 هيلادعب لم بايثلا نم هيلع ناكامىو.هتل [نمأ.ث دعم رذلو هثاقلا
 ءاشنازءملاو اوم جرت لا ١

 فاخدق ناكو رصم ب>اس ك اهلل دارت ادئاق نينا هدلو ناكو ىلاعت هللا
!َ 

 نامحن !| نير زعلاد_ءءىذاقلاو هرهصو ه دلو ووش برهف ك | لا نم هسفن ىلع

 اسخن 000 واق بيطو مهةرنمكاحلالسيرأ ةهتغأ جوز ناكل

 قيقحلا د_ثاريلا يالا مَّدةَتف مد لل ةرهاقلاب رصقلاىلا اورمضحم 0

 ا و كارتالا ن اخغل |نمةرذع بدصتسافةمقنلا تقيس نأكو

 هحانس كن و ياتق ناكو ك مغ اىدب نم لاا تأر اوزية أو ذاق يرام

 ىبةمهاىلاعردقلا ل دنا ركن اكو ةمحالصلا ةلودلاءارعأ ءاربك نم ناك
 نذلارامقلا نم ةءاجتنأرهلاةوسملا ىربكلااةي ,راسنقلا ةرهاقل ل
 اهشانب ماكحاو اهمطعر ابتس- أ هانم دال |١ نمئنف رتل نولوقي دالتلااوفاظ 74

 ,نامثةزسروهش ضع ىف قونو + اقاءماعد رو اربكا اد مضاد العاب يو ١

 هنلاهجر كانه ةروهشم هتب رتوة:كاصا | لمح نفدو ق-مدندب ةاقسوا

 مثةوتفم فاك مءار فلالا دعب وءاملا فو ميج ارمدكت ننملو راهو ىلاعتا

 راتءالاورات- أهايرت همم ى نيج اظفوعي سفنأ برأ رمل واسوا
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 هنا فور عمواشو قاواعبزاا رف

 ا

0 

 ة-جرتف نس اريج مدقتد قو ىلاس# هللاء-هجرذي داسمن رأو ما

 ندلار 0 + ( نيدلار ثق تالا عيولسلاىرسانلاةتا دبع ترك 0 1 ْ

 سكراه>



 ةالصلا ف نيقفانملاو ةم< ةروسأرق ردو مي>رلانجرلا هللا مسي ةءارقلارهجو اذو سل هلوق

 د-حاارئاس ف هينذأ عمم ؛هينذأ ن هلوأوهو لعل اريسخ ىلعى < نذأو نأآلّمح | 4

 عماج فاونذأ ةنسلا ن م ىلوالا ىداجىفو ةعمجلا ةالص ىف بمطل | تذد 5و انلسل ل را

 4 اذه كاد

 منراذه سل لاقو هلعركن أر هرج دئ اقللريثملا له تيط#ل ا اعدالو كلذن سال هنالق< و .
 | رهشنمعناسلا ف هثانبن«غ رفو ةرهاقلابعماجماةرانعىف ع رثواتمااوه ها ٌئثىالىأ .

 شماهنم

 و
 00 يل : هر ند الثل امون ىءاقل
 ةعانج و رفعجرت زولا مهعمو اور خم كلذ ييهأتماوةرصت اهدا.لاءؤجوو
 .قيرشلاالا مهلك سانلا لزني دانمىدانو رثاةلاءاوقتا او ةريجلا ىلا نانعالا

 ا ريثلاو هلاعث نعرب زولاوادح اواد> او هياعاومو اوازنفريزولاو

 يلعوسعثلالاو زن ءاواخدف دال لود ىفاؤ دب |مالسلا نماوغرفألو
 بون هيلعو هيد نين هدو و هلومطورمدعل | دعب 006

 .عونلاةرهاقلا عضو مهخانمىف لزتورصم قشو رفصأ سرف هتدقو لقشم با هد

 وسو انوا راق ىلا رشح نورصلا عصا -وةرهاقلا عضوماطتخاو

 مدلل : ة] دةءمريغ تءا> تاروزهبفناكو لالا قرمدقلا ساسأر ًارفددق

 .مانأ ةعبسدلبلا ىلا لعخدي هركس اأو اهريغأالفةدعس ةعاسف ترف>لاق

 مقل ورتشم زدملاءالوعىلا باكا رهرجردابو روك ذملاءاثالثلااوأ
 راي دل ارنانم نع سا.غل | نبك ةطخ مطقو ةعقولا ف ىل:ةلاسؤرهسلاذفنأو

 لاز أو زدملا الوم مسانشللذ نع ضّوعو ةكل | ىلع نم مههس أ كلذكو ةدرمصملا

 مون لك ىف هسفنب ساح لع>و ض.ءلا نانا ءايطخلا سلأودوسالاراعشلا

 ةعجت امو فو ءاهقفلاراكأ ن .ةعاججو ىفاقلاو رب زولا ةرعضم حلاظل تس

 ده لعل_ممهلل 4: طلاق دان ابر فوج رعأ ةدعقلا ىذ نم نما

 «ىطنس نيس او نسم ا ىلعو لتسلم ىلءو ىذترملا ىلع ىلعو قطصملا

 الا لعل صو مهللااريهطتم هترهظو سحزأ ا مومع هللا ثهذا َنذْلا لو رلا

 عيان رخ الاعسم ررشع نءأت ةعج ا موفو ني دول زمن انآ نس رهاطلا

 نعمل اديعتطدوريشك كسب نولوط نبا عم ايىدتاقلا لصنع
 دناةالاعدو مهتءهللاىذر مهلئاضفو تل الفأر ك ذو بطخملا ىسا.عل رع

 ةرسثوزغماىلاتتكو كلذ را ىحن قيَسعَلارمدم

 ناضذدهر



 (م11) 5١

 حلا ىف ةل_بارملا ىلع ار هلا نير ةعد رب زولا عما اوقفثاو اهلهأ نيران ١

 هللا ددعنب «لمرفعجانأ اول سو مهمل دل || لهأ كالمأر رقت ةنو نامالا ف طو |
 دالا لهأ نم ةعاج هعمنوكب نأ طرعش لو مماحأف مهريفسنوكي نأ ىدسحلا

 ىتذل ال نم: :الاويرهوجدئاقاوشاوهجرود راماض .أ موعمرمزؤلا ب تدل ظ

 قل دةرهوخ ناكر هراسع انو ن مستو ناسك سامر نم تعقب هلم لقريش

 ةعم نع فن رثلاهملالل_دهوف هب رد :كسالا نمىرقلاب ب رق ىه هو ةجورت |

 برطضاوهوءلطاعادهدر هود هل تةكو هو سلام ىلا هءاحأف ةلاس لا ىدلوا

 1 نمةءاجوةيروفاك-ااوةب دمدعالا تمحو اذيدشأباو دانا

0 نءاوعجرو مهب راضماو+رخأو هرودىاماورتسو لاتقل ةمهالا
 خاب 

 عد هى نامالاو د هع اب ىل_صو دق ف» ؛ مثلا ناكو مرما| لحرفار هر> كلذ.

 لصوأودهعلام ماعأر ةفدنحل امد: ءغمحاو سان ةلاورم زولاه ملا بكرق نامعشإ 1

 ىلالسوأو 2. الولاو لاسملاو عاضق الا نمدارأ اع هراك ب اوسدحاو لكل

 هرجاشملا ف لب وط لصف ىرق ريزولاب هس.ف بطود فو هراكت اوج ريزولا
 4لعا أواسو ىنازي وشلارب رح مهماعاو مّدقوا طرريغنعاوقّرفتو عانتمالاو

 0 ٍ اوظفو اهساولزنو هريس اور 5 اسعل اياوراسو لاتقل اوءموةرامال ا :

 نامعش نمرة عىدالا ىفلاتةلا.ىدتباو ةزيج اى ار ةوجرئاقلا لش وا

 ةضاخم اذ _:أو نيدايصل اذ ةمىلا أرهود ىذمو ىلا ."تذحأو لاحر ثرسأو /

 لهأ لع+و لا هةعاج رهر >ىلا نم أت.اوناقلشةنعلا

 اذهل حالف نب رفعجل لاقرهوج كلذ ىأر الف اهظذت ن«ةضاخملا لعرمم ٍ

 !-ضوحت لاجرلاهعمو بكرم وهو لي وارساناب رعريسفزعملا كدارأ مو.لا |
 مهعامتأو ةيدمثحالا نمريثك قلعت لتقف لاةةلاعقوو مسيملا اورتن ىتحا
 ه- .اءاوردةاممهرود نمأو م أ او رصماول دو ل ءالا فةعاملا تمز تاور /

 دياسقلا ةءتاكم قرفعج أ ضب ثلا ىلع نا: دوذاش م مهمرح ج زخوارمز ماو
 ساسنل!ساجو نامالاةداغا هلأ د و عا رسلان :كف نامالاةداعان
 فاطو ضأن , هعمو هلوسررض>و م امانه. لادا اعف باوجلا نورظتكيو 3

 سانلا نكسو قارسالا تعقفو دال دوف بهنلا نعنع و مه: ساناا ىلع
 ىلع لمت ناب ر ةدج ىنأ ىلا هلو ردروراسمناارخ ]ناك انفةئتفد 56 م و

 هيج حس نس هس تا هُم



 ىأ كالئاهلوق

 ذوب اك هناي |
 سوماقلان م :

 م

 ودون رمدمىلارخلا ل_دوو ر دوج هئاقل دنع هب رمأ ام لعفو فعب لف كلذ

 «تجرد عافتراو ةنازن واع لع ةساورع الا ةانوهوزعملا الوم هبلا لهو
 زعملا هلزعق رع نمدسو عب رأ ةن- مرا مشع عد اس ةعجنا مون ىلارومالا الوحم

 ىلاسانلا ىل اانسم ناكواملاوحأ قرظنل اواملاومأ ةباجو رصم نب واو دنع
 ظ هن املناو نيناٌعو ىدحا ةنسةدعقلا ىذن ٠ نقب رمشعل سما مون فوت نأ

 .ناكو «زثأ ”امرك ذوءانرالارعاشاهب قس لورصء هتافو تناكو ىلاعت هللا هجر
 ةرك ذة الا مداخم ا ىد. الار وفاك نأ صمولا هلز.ملاءالوم ذاف" ادب

 3+ ال ةئالولا نوكت نأ ةلودلا لهأ نيب ىأراَرقَ:-!ىوتاا فاكل !فرحف
 نينا د وأ هسبأم «نبا هفا نأ ىلعّر ل ارغص ناكو ميس لع

 دنت الا وعن لاش سدحلاو لاحرلار» .دت نأ لَعو ٍض غط نم هللا دبع نما

 ريثغل ءاثالثل ا مو كلذو ريزولا تا ارفل !نير فعج لضفلا ىنأ ىلا لاومالاربب :ددو
 نب ىلع ند جال ىعدو هيام كو ناسجو عل س ةن-ىلوالا ىداج نم نمق»

 .نىعهلل دعب ونيهرحلاوتاماشا اواهلاعأو ردع ربانملا ىلغد.فثدالا

 قمان 5 ذاكمرمف قاغن الا مدعو لاومالاةلقل او راعض ا دنجما نادل دس

 زجملاىلا مههوجو نم ةعاج بتكف هرك ذمّدقملاتارفلانن رفعج ةج رت
 هز دئاقلارم ا قرص» هلاراسءار كحال اذافن اهنم نوداطب همقد : رأت

 ديدان ضرم ضرءارهوج نأ قف” او ةيرمدملارابذلا ىلا ارهاب روك لما

 قغاو: ةندد ىلعرمدم حفتسو توعال اذه لاذ ءملا ءالومه داعو هف هنمس أ

 زراف لاح رلاو حالسل او ل الا نمد.ل !جاتام لك هلزهح دقو ضرملانههلالنا

 0 | دو نت راناغلا ةتامو مرتك | هعموت دارا هلا حضوم قرك | هلا

 هيواذعو مونلك بلاجرخ 0 نول

 اك زعملاو هيدي نيب رهوح فةوف هعادولج رخورب ملانهملا مّدقت مهم .ءولو

 ظ لزتو مهأومدش ن نءاولزنو هعادولاو !زتاه دالوال لاق انا مزارعم هث ٌدحت ةسرق ىلد

 || بكرفتكرا هلاقف هسرفرفاحوزعملادب رهوح لق مثمهلوزنل ةلودلالهأ

 |١ ناكام لكو هسوملمرهو 41 فنأ ءرصقىلازعملاعتج ران ورك اسعلاب رادو

 ٠ لري نأ ةقرب بحاصملف ٠ د_عىلازء لات تكوهل وارسو هما وس هيلع

 |١ نم ىقغ نأ أ ىلعر اني دفلأ هن امجلفأ لذدو 3 هياقل دءودو لعقد ورهو> ذو اهلل

 برطضات



 0 0 ا
 تاذورساةءال تنذتةاسح 5 ةمدع تاو تدنذاام: تاق ناو. ظ

 اًيهامل اقف جرتدفرادلاب اص ذإكلذك انام تمس 0 /
 5 ىقزاأ ملف دو و تاقوكل ىنم ةيهارنأ كد ال تءعسام هل تاقف ىدسأت 1

 8 قالسنادإو هلت ذلوذ طايراانباعصأ ضعلاهتوز م ىلاعت هللا ه بجوار
 ا نا او “+ ةددولا ىلع ة>نيثالث هبمدق ىلع جوءوشأ نسحأ

 4 :سليقو نيدئامو نبع و عسسة:س ةغيلخا زور ناكو تدسلا مون قوت ١ ظ

 هي زينو ثان تيسلا موينف دودا دببة «اراهننمةعاسرخآن يعستو ناب
 محد ىلا »5 هللا هجرهبومد-:عناكو امهخع هللا ىذر ىطقسلاىرس هلاخدنع' ظ

 زازخملاهإل.ةاغاو # تام ديآن يعسأر قف ةر ةءلاىفأ ددنام م ركلانآ آرقلا| ظ

 تفي زازخناو انريراوق ناكءاب اأ نال ريراوقلا هل دما را لمس ناكمنال |
 فاقلا ذر ىربرأوقل أودع ة.ناثىاز فلالادع وىازلا ديد شنو ةهقملا ءاج 3

 ءاراهدمعب ودنك اساهعض نم :انئمءاب مةروسكمجارفلالا دس زد ارا
 - فلالادعو ءاملا حذو نونلا مضي ىناهعملا لاقو نوذلا خب دنوأهنو « ةينام |
 لمق لم 2 ادالمن مهرب دم ىهو هلمهملاداهدعب وةنك اس نوت ةحوت# واوا ظ

 ازا هوزمت أ سددت حوناهعساناكو اهانيمال_سلاهءاعاحوتنأ
 نوكسو نونلارمسكو واول نوكسو ةدعملانبثلا مد ةد زيئوشلاو + دتواهشا ١
 . ةعاجرويفاهبدادةيبةروهشمةريقم هو ىازاهرخآ قواهت نمةانئملاءاملأ |

 هاا ظ

 «(ىورلابتاكلا,فورءملاهللادنعنب رهوج نسم اونأدئاقلا]« ظ
ْ 5 0 

 هعم رسوىد.سشخالاروفاك ذاتءالا تومدعب اهذ أ ادب رصااراندلا
 رهثرشع مدار تدسلا مود ةقي رفا نم هلح 2 مدقلاوهورك ا اعلا ظ

 رشع ننال ءان المل | مول در صم[ وهن راع و نيسجو تامتةنس لوالا عسر 1

 رهو دئاقلا

 رشعل هعمل مون وب أمم ممطحت 0 :لأدءعصوم هر وك كلادتسلا « من أمعش نم تمقب هل : 5 1

 اا ذخر رم الوعل ار ايلا تاصووزءملاءالوملاعدو نامعش نم نمي

 دابق وةروك ذملاةنسلا نم مظعملا ناضمررمش فصن ىفةمقيرذ ا ؟

 ل لح ا



 دينجما ماقلاوأ ٠

 ١ فيلا
 ,هىهو ةارقىلاةسنلا هذ_هءايوواواه دعب وءارلأو» افلا خفي ىورهلاو 5

 2 ظ ةنك اسءاهمت ةحوتقم
00 

 (روهثملا د هازلاىربراوقل زازا دينملا نيد نيدينحلا مساسقل اونأ) «

 اكو ءردءدي رفو هنو عش ناكو قارعلاهأ فمو هداومودنواهتنم هلصأ
 لأ ىضر ىفاشلا مامالا بح اصرو ىأ ىلع هقفتو نو دمروهثم ةقمتحما ىف
 اخ بدحو هنع هللا ىذر ىروُ لا نادفس بهذه ىلع ارمقذ ناكل للقوأ ههمد

 ْ ورغلاو لوصالا ملكت اذا ناكو ىفاشلا هدقفلا ع رس نب سا.ءل اوأ

 ّ اع كرب نم اذه اذه ىل نبأ نم نوردتأ م لوقف نب رضاحلا تأ مالاكت

 تنأو ثرسنعقطن نملاقف فراعلا نعدمنحلال مو دءنحلا م.اقلااأ
 ةامووىءرو ةئسلاو باّكلا لوصالا,د.ةماذ هان.هذم لوقب ناكو تك اس
 تلصو د رطلاققف ةدهس كدي فذ اتكذ رمق عمتنأ هلل قف ةععسمدم
 انلا ىلع ماك: نطق !ىرعس ىلاخىللاقدسن 1 لاقو هق راقأ الى ريما

 قاقدتسا ىف ىسفنم_مأ تناك ىناف ساذلا ىلع مالاكسلا نم ةعشحىاق ىف ناكو

 ا ةفةعجةليا تناكو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مانملا ىف ةلمأ تدأرف كلذ
 نايلاتقةدو عصأ نأ لبق ىرسلا ب اب تندأو تهمتن اف سانا ىلع ملكت ىل
 سانلا ردتن او عماجلا, سانلل دغىف تدعقف كل ىلقىتح اذق ٌدص:لىللاقف

 اهبألاقوا ارك: :«ىنارمضن مالغ ىلع فةوذ سانل !ىلع ماكتب دعق دمنملا نأ
 رطايهناف نءؤملاة-ارفاوقت السو ه.لع هللا ىلص هللا لوسر لوق ىنعمام ملا

 ملسأةكمالسا تق و ناحد ف لسأ تاقو ىسأر تءفر مثتةرطأف هللارونب
 امو هلل .ةاهتمعمت ارباب ىعافتنائش تمعفتئ امد .نل يشل الاقو# مالغلا

 |رتهعمف ال تصن أفراد نمىنغت ةيراح تءعمف سطارقلا بردب تزرع لاقىه

 اوقت 3

 بتحلا بطل رديه ل االول نيو: + ىلملالاح ىلر عقل !ئىد_ها تاقاذا

 باقلافسثىوفانارش يلو#ت م ىوفلاهةرحاتاقلا اذه تادناو

 ناو



 هذهىتا-ذ خت تمانأ ل اذ رك
 ةظرانمب نر انا .؛ طهرملال>راوكالاها او كانا :ءاو

 هذهبمصو ف رش ىلع لع اما عققش ا وهذه ىاح سل ماهو اوهذلهىتق |

 مد كالجو تام |[

 لوفق ريغ ءاون رصع ىونو *+ لبمحب ىتكامو ىتلاخ رد“.

 لو عرازمنحب ناوُشن »* ىرقلاىداو ف دريل اّرخآ دقلو

 ل ءاح لك نودكل.ا- او #* ل وعب ىدنأف همك ىبرو

 راها 5 كن تز رب ىتح تاس الا تمقتسا اك ل هاي فر ءااسقف ل |

 َت :ك نا هللاواذ_هان تااقو قتأ هاير هو 4: :سوفانمدلا

 قدانصالا انأامدتناو تاق .ىت ::هفدقلاءذاك تنك ن او ىنتلتقدسقل ما !
 ءاسن عقجاواههجو تكصو |هتوص ىلعأب تح اصاوتأر الف ه- ها تحرنأوأ

 تماقم ةعاسا,لعامشغم تكف تقعص ىت> هيدي واهعم نيكس ىب "

 لوقت نه ظ
 انس ناحالو تناسامرهدلان ع. . ةعاسال سس فدا

 اهنم او ةاسحلا هن نيفادا. رسم نم لس أن انتءلععاوس 1 ٠

 لجزلا لاق ىناسلادجأر هاطىأ ظفاحماةجرتف نعتسلا نذهرك ذمدقتدقو
 ذئموت نمةمك انالواك انرثك [تنأرابلا

 ىرغللاةدانح : *(ى ورفاىكد زالاىوغلل ادم نةدانحةماساوأ )ع ا

 هلثم ه_:مز ىف نكمل هاعتسمو !رمشو < افر اع اهل ةنوةغلل ا ظفح نما رثكمناكا

 نب ىلع نس ىأو ىرممملا دي «س نب ىتغْلا د ِِء طفاحلا نيب وهو : ناكو هنف ٍْ

 رادف نوعقكاوناكو ريثك دا او ةسن ادع اطثالا ىرفلا ىرقملان ا

 ىت- مويأد كلذ ليلو باد الا فق تاضوافمو تارك اذم مهدي ىرتو ملءل
 ىكحاطنالاىرقملان حا انأو ةدأن جةماسا انأرمدم بح اص ا لبست 7

 ةئاملثو نيعسنو عست : ةنسةدعقلا ىذ نهوهود جاو موو نورك ل 1

 لعافو+ةروك ذملا غلا د_.ء ظفاحل ا امهاتق بدس ريتساو ىلاعت هت هللا مهجر
 هضراتف ىلا فور لارا لاربمالا كاذ كح كاذر ثم نمد

3 

 3 جي



 5 0 نزف ظ
 , تحرش ةاسودلا هد ءووملال-- جلاقف هري-ًاق ل_جيلا حاروثاذ

 5و ص 0 نعرف نول زيكو جءاحو تامودل ا ىلا اهمحاوصو
 هد لعلم الو ىلا كومو ع | تانغ تا ازام لوقت
 « الورع مس اهتلاورأ طفاحمالاقوب مهناناك امهنأ ىردأامزع" الارعغ
 ز نأ دن اى :راممالا مناقلا نيدهم رم وأ لاق ريبكلا هخرات فرك اسع

 1 ىهواضم أةريغا ىورتولاةرمجنب ل4 # تاسالا
 جدوهةس رىلاتعفد ىتح م مهلف عسانا بأ تازام

 ُك جوملا ىقح ىلا .تحنو ىتح « اهتدمب أ انفتخغ تودف

 م

4 

 ٠ شمري غ فارطالا بضم + هسمفرعتلىءأر تاوانتف
 * مرفت مل نا موقلا نونا « ىدلاوة منو ىنأ شدعو تلاق
 8 جلت ' اه. 23 نأ تاغعف تعستف ا فوق ةفح تجرفل

 * مب رتثملا ءامدرعب قرنا برش 5 اهتورش 2 ١ اهاف تْىلف

 نااورم نيزيزعل اددع ىلعرصءرممنب ليج مدق ىذاقلاهللا دبع نينو رهلاق
 نفةشمتع نع لأ ادت :نئاح نسحأو هما دف عهمو هل نذأف هلاحد- ضل

 اةأ اف ةءالضفامو لزنع هلرغأو ما ةاارورعأو ا هرغأ فهدعوفاريثك ادجو

 هرءراكت نيريب نارك ذو « تينانمتو نيتنثا ةنسىف كانه تام تحال الا
 : لاقف ىاعتأ نملجر ىنرقلذام أشلانانأ ابي لاق ىدعانسلا لهس نس ضابع
 ءالاقو ىلارظنف د موتو هانا قودودت ىلةءد . ةزاف لج ىف كل

 دوش قرعس حلو سفنلا لقد لو نزي لو اطةرخملا برش مل لجر ف لوق:املهس
 ه]تاةانأ لاقل حرا اذه نحنا هلوحرأ وادق هناظأ تلقهتلاالا هلاالذأ
 ةعافش ىتلانال ل اق هسة دس نير منع نم بدشت تنأو تلس كدسحأ ام هللاو

 مانأ نم عورخآ او ةرخ الا مانأن ممول لأ ىتل ناو سو هيلع هللا ىلص دام

 َندحملافو + تامىتانحرباخ ةس راهم ىدي تعضو تنكن اايندلاب
 0 هللا هجر هم تامىذلاهّضررمدءلمج ضرح ىزاوهالارفعج نيدجأ

 ملعأ هللاو ةءاكملاهذهوك ذو ىدعاشلا لوس ننس انبعل |هيلع لمتد ق

 انال جدو ثلج رئت ّد_- لاق ىعدالا ءقاغالا فرك ذ دو + ناوضلاب
 نأ ىلع هفاعأ املك كيطعأ نأ كلل ه هللاقف هداغد هنأ رصعةاذولا هنريضح

 لع



0 
 ئاوأو ىن-اللال هزئاوأ «ىضقنتلوحابوىلعلاةرظتلابو-

 اضن هدأ ظ
 ف.در ىل_عوأ لصول اف هدرا + ىرأ نأ سانلا نم ىدتسالى او ظ

 : ف.عضوهو كذملصوب ىذرأو # ةدومدعن كم اقد رب نما

 فول هدارو نراكحازا م« ىذقلل طلاخملا ءانل ىلاو ١
 اضأ تاسجأ نمل ١

 بي رقفةجاحىذ] ءامأو « ةجاح بالطب سل نم لعد.« 0
 بدرع نيشان انالك تاقف «+ ىنتب رأل جان تلاق ةنش

 تغب نيد رارسألا ظفعالو 5 ةنامأ ىدؤدال نماش ْرأو

 :نادع لم تانف تانقأن 00050 هدب لمج ةره ىنمتلةزع هريسك ل اقو
 نأدباللاقف: ريوسكب هلال تاقيفش ألا 06 قى ةيدم 4|
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 هر تفل نع انآ 0 سف يو 1

 ليمنلا تناد نة انثدكو ءاملاىلا ىوثلاتداعأف ةب راح ىتفرعو ]

 هنمآ ادخأ تدحوالو كلذ دعب أهثمقل الو نو رئاس ىلهأ تلاقف دعوملا|هئلأسف

 اههفرك ذأر عش تام أب ضر أف ىحلا ىف [نأ كل لهفريثت هل لاقفاهملا هلرأف
 انا ىتحريثك ح رفن ب اوصلاكل ذو لاقاهمةولخلا ىلع ردقأ ل نا ةمالعلاهذه ْ

 نأ تدم تافاتشا هرعأت اسأتلقلاق ىنأ نسا ان ؛ ءادراماهوبأ هللاقف م 0

 عهمأ ةندُ و هتدشنأفارتاه لاق ك لعاب ضرعأ

 لكوملوسراوالوسر: كيلا: :يساضرل ءانافتلقف
 لءفأهفىذلاىب 59 نأو 95 ادعومكنسن و قدي ىلعت نأب

 ىللسغد بوم ومو ةلادعداو لفسأب د ىتتمقا مون نم ىد_ةعرش آو: ْ

 مهماهوأ اف لاقذأسخأ اسأ تلاقو هر لإن بن أح ب ثد رضفيسلاه|

 هن , رادإل تلاق مث ب ارلا ارو نمسا: || مون اذلاتس انتل تلال ةئشان ا

 نمل انأريثك لاقف هلام وشنو ةاشرشك- امي ذذلابطح تامو ءلانمانشبأ ١
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 0 مك رشا ىلبلل « لزن_هءامت نأ ىناس ريس او

 اتم[ لا ىرتئرنللاه «تضقنادقانعفصلاروهش ىذهف

 ءايرهتلو ىلمل نونحم :دم_صق ىقتاسال هذه لخدم نم سانل ان و

 3 ليج لوقيةديصقل اءذه فوت: ردع ىنءل لزنهةصاخ

 5 ل ماهم كبتسا قوشلا نم « قتاولىتح ثياب مكازامو
 .٠ ايداتالا نيهانلاةرثك الو « ةياسصالانوشاولا ىندازامو
  ايلاقت ىلالا لوطالواولس « انس قّرفملاىأنلاتدحأامو
 اداصلهجو قلأ اذا لأ « قتأ قب رلاةيذعان ىلعتلأ
 اهإككيلاتاحاحسفنلافو « ةتغةشملاقلأ نأ تفضدا

 لوقيث رح برعلارعشأ هللاو ليج لوق, ةزعربثك ناكو
 : ايسارملا لأ فصلا اماذا ىلال . لزنمءامت نأ نامترمخو

 ١ هرعش نمو
 ىركذ نأ اصب نيلعتول « قرس و كرس ظفحال ىتا

 رهشاك ىلعهبفقلنوأ « الّسرعكلارأالامو نوكم و
 ردك اقل مون ناكنا يه ةتغ ةدملا قاتلا

 م

 : ربقالا نيب ءادص ى اد عستي 3 تماآن اوذاؤفلا ت ةءام كاووم

 3 : اهندو
 ” ..! رثكللا ىنغلاىلاريقفلارظن + رظانل تدعوا كلانا
 .. .١ سعع سلو انا مرغلا اذه 5 دعوه سلو نودلا ذقت

 رطعلةءاع# قىريكحالا 95 ىتنبدمتىذلاد_عولاو تنأام

 6 ادصق هلج نههرعش نمو

 دب ربو تبان تااتدحولا نم 5 لتاق ةنشاب قام- تلق: ذأ

 ا داسيعب كم كاذ تلا هنش « هءشعأ ىلقعضعب ىّدر تا ناو

 اضأهرعش نو

 1 ل هلولبتزع تالا عتساو ع ىذلابة نيكي نمىغزال ىاَو

 هرطااانو



 2م 3 ٍ

 لذعو ةريسدلا نسحأف ل ؛ راب>اصندلار ةاغمدلاو نكتك نلت مدا

 قد:ءالدولاىلا كنز داعال ل هللا هج راناشا ناك راق. |

 لصوملا ىلو دور ة> ناكو هب راقأو هلدأر داصو هرئاخذ جر ساورق+ لاومأ ا
 هلزعف ةنم سال فركفرتو ةدمق هريسرأ سؤ ىد وزةلاى جبل ١ الاظالجر 1

 نيسحلاهللا دبعوبأ كاذف هفاضنأ ةريسلا قءا-أف ةلكش نسر ع هناكم لعسو ٍ

 2 ةرامسجو نيثالثو ثالث ةئدقوتملا ىلصوملااقاقث نيد نيدجأ نأ 1

 رغالو ىف ؤزك وكر # رقحا يدا اريصن ا

 رقس هبط ن نم الا دع ركل هللا هامرول 1

 اكول ناش انأو مع ملغ مس ماوهوءارامهدعب و قاقلاو ملا ا ؛ رقحو ١

 رءاشلا ليج نينا. ظنء|ةلوهماذاصلا مدن حابص نم رمد نيهلللا دمع نب لدج 1
 رك نيدادع نب ةمض نب مارح ني ةعيب رنبا نوذلا دي د ثنو ةلمهملا ءاحملا مذ ند ظ ْ

 نيفاحلا نيد أ ندزعو ثدل نيدي زننمذه يدهن ةزذه ثنا ”٠ ظ

 «( روهئمارعاشلا ةءاضق د

 اي ءدرف اومطخ ربك الف مالغ وهوا هقشعد رعلا قاشع دحأ ةئش تحاشإ ظ

 رو هس ءهرعش ناوددو ىرقل !ىداوامز و ارش اتاي ناكوايفرعتلا لاق ظ
 ل.“ 5لاقو قشمد راتىفرك اسعنا ظفاخلا 120 مئثرك ذىلاة-احالق ١

 الار ءثلانمكءاعدوءأناك نآرقلاتأرقولهلا
 ل.جوةمكحلر ثلا نمنالاق سو هيلع هللا ىصدهللا لوسر نأ ىريخأ هلع

 قشعلاو لا او كلا اك. .ءمأى :ك نش , تناكوةرذءىنب نمامهالاك نش, و

 ردط بولقاهن "ا ميول لارام نيد رذ-ءلا نمار ءالل.ةريثك ةزذء نب
 نيءأر اع ىلازنطتن :انا لاةف نو دلت امأ» املا غلا ثاهغيام هه ظ

 تلا ةذاتاماودحأ اذام زمانا لاق تن نعل ”الل-.ةوارملانوراطتتال

 ةزءرثكن أ ىناغالا تحاصرك ذو « ةمعكسلاب رو ىرذءاذههتعم»تي راع
 ماا يملا, وارةردهو عرشغ نةيده: دارا" نجد لَه هج هن وأرذأت :

 نهل هجره نءو < ريهز نيتك هذباو ىل ىسيأنزولايوار ذا ظ
 ظ تاباةلج ١



 ' سفر
 مهر يقال 6 نام 2 نمتسو سج ةنس قل تق هوأو نالسرا بلأ

 هبئانوفو 0 !ءاميق ةعلقلا لد ساقت دو ناك نآالا ىلاعت : هللاءاشن ا
 نأ هيلع فقر نم مم هو ةءالّعل هيلع ترمن دةواطلغربس>ةافو خي رات نوكم وأ

 اذهتققح ا ذهدعب ىنامثكلذرعاف هل هينتأ لو ىَرم هنأ وأ ىنم ناك طلغلا

 هذه زاتجااهذخأيا بلح ىلا هجوت ال قواسلا هام كلم نأ هتدحوذرهالا

 راسو هنمةعاقل اة | وداندقلا نم هذع هؤلت :ااروك ذملا اريع> لتةوةهاقلا

 هب رسودلاةعلقلا ل4 لاق. و ةثاعس زارت م وك وابل لا
 اوه رياك ةريحلا كامرددانيناسمنلا مالغرسو د ىلا ةروسنم ى هو

 ٌُظ ءاغلاريصقلا ةغللا ف ريءحاو 3 هلا تسنف ةعلقإ هذه ىتمف مأش !|هاوفأ

 ٠ ءارمت ة-وتفمةدحوءءاناه دعب و هلمهملا معلا نوكسو محلا خفي وهو

 «(ئدلاريدن بقل ا ىف | دما بوقعي نيرقج ديع_وبأ) « رقخا

 منال هئازيقلاو ماللال سم ايدالاك ااوس ءارانج ناكو لس هوم اب 0 : هنعيانتسا مأشلاو ل صوملاو ةريزملابحاص كنز نيدلاداع ئانناك ناوسذو زوق ٠

 لعن نأرد#تلهلقاعءادن نون ءادانةهماكحأ هبعأل_سوملاروسةراسع ناأ ةنمرتمم ٠
 راصحد_ثرتسملامامالادصق هتبالو فو لزائلاءاضقلا قد رطّذ سد اروس ى افلا نأ م

 اهقدانحتر ةوارتص>دقروك داارقح ناكو ةذماهقد ءاضواغز انف لصوملا ربثالا باد: :

 ةنسناضمر روش ىف كلذوهدوص ةماوئملط. ملواهتععمجرو ةفيلللئاقف نال راتلاو
 او ناطاسلانءاو اشخ ورف ل صوم اءناكو ةناوسجو نب شعو عسس خورذنأ» 2

 نأ ك بانا ىئب ةلود خب رات ىريثالانيارك ذو جافا فورملا قر سلا فورمملا
 دات , رتلد_ نيدو # نينالسرابلأو هةعقاولا هذه بحاص جافخلا وهو جافختا

 اً الان كولم ادالوأ ى رب ىذأ ا هناف كياتاىعنكلذلو كءانتاركب :رئمدلا رثثالانئادنع

 ة> نآكو نييذعملا ذهن كر انأفرسالاوهّك» تالا 1 تلال

 ةريملا ةعلق ةرصاحل كل :ززدلاداسع هون الف .هدص|ةمىف هدناع ؛وهضراعب نا ظ ظ
 زادلا بادىلا امون رمذف.رةجاول تب نأ هعاستأ ن نم ةءاجعم يجافلارّرق لصوملا اهتم
 يد نم عس بلملا نس ممل هدمت ا غو هيلا| اوضه مال سا ين :هبب ربأ

 ند : رقع عضوم كنز يدل ادا عىلوو هنا امسجو نينالثو م ةنيودعقلا ىعماذلو كانأ

 : ندلا 1 م هأ ىك_:زنيذلاداسعةجرترات اك,
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 3 'رزولا ماه: ا اكل ةلاقوداود فأنا

 سع# نب رفءعح رادؤع ةفالخما سعش ندم هللادبع ىأ الخلا سم نرفع لضفلاوأ) ١

 ةفالخا + ( روهثملارعاش أ)|كلاا دع تقلملا لضفالا ف

 هلو هطبضو هن هدذ بوغرم هطدخو اريثكتتكو طخلتا نحال ضاق نك

 هنفواني ارعشتا اوندهلو هرامتخاةدوج ىلع تلد ةفيطلءايشأ ارق عج فيلاؤت 3
 هسفنل هطخت نمتاقنا |

 لجاعلارورممأ ايرعشب ىم و 5 امدقع ءاخرلا أب ةَدش و ْ

 لمار ميسعت ن نمريسخ ءرال 4 الئازاسؤب ٌناق ترظن اذاو |

 رك-ش نبابفرع ىلع نمتبافم دعو قس وفر -2نءاريزولافاضأ هلو ظ

 ىلاعت هللا امهجر لماكسلا كلل !هدلوو لداعلا كلم ارتزو' ظ

 نسحالاءانثلاءكل تدهاشتو + ةفانع مانالا ةنساأ كتحدم

 نسلالا قالطأ | ىلا شدعأ نع يع ىد_هىارخؤوم نامزلا ىرتا

 مد لو قدتععو © ىاممتداجو منيب رسمدملا ءايدالا ضءد امرمادشن أ اذكه 1

 ثالث ةنس مّرغا ف هتدالو تناكو #* ميرة شلال رطوامواناق

 نب رشعو نيآنث اةنس مران ممثءىناثلا]و قولو +« ةناسعم#و نيعت ني ْ

 ىلامت هللادجر رمدهرهاظر +الامو كجلاب فورسعملاعضوملاب ةئاقسو 4

 هداهم الاود_هد ١و هعمل داضل | فو ءافل |نوكسو : هزمشلا مف ىلذفالاو يأ

 نعومة املا ء ذفهدلاو وتو ريدع سو. 2اربمأ لضفالا ىلا ةمسنلا

 هناصم#و نيرمث ءةنسهدإومو هثامخو 7

 زفءجرمالا بت ىذلا نيالا قداس بقاملاىريشقلا قباسنب ريعجربم الا)+ 1
 5 ردعجةعأق هم !| ا

 ناعطق»نادإو ناكر نحو ساق نكتار : ىلءفةأل

 هتءاهذأ ىتحودبب ةعلقلاو كا ذ ىلع لزءمو لمسسلان اف وقدر ١

 قكلذ د- هد لتق مدرك ذل" الا قوسلا نال_سرابلا نبدا شثالم ناطاسلا

 ضءنىف ديد_.واذكس ىلاغا هفادسر ا رأو نم" بو عسل رأ ةئسلئاولا

 هيأ ل :ةدعبالا كلمام هاش كل «ناطاسلاناف ىثهنمىمفن فوم رارتلا 2

3 1 
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 أمهئووريو هلوق

 ندم مساقلاوأ لوقب :هسمقو احودممردقلالماجاسّثرزوكل م ارفع+ نآكو ة[دندا 0 '

 روهثملارعاشلا ىسادنالاة اه ىف هلوقلدبىأ

 ل والا تددأأ

 نس رقعد م

 هأ هءدنق و حالو

 ىو

 : 00 1 9 ش

 لمن زازا امسي ترجو اعقاو ف لاتقل ىلا تضذأ ثارحاشمو ن>ا
 ءروظتساو هسأ ماقساءلا فرحف را 1ماالابكلجار تاخر

 ىلا نرهو هتكجلءومدالب ريو ةقاطدر هل سدل هنأ لعق روك ذملار ةعح

 هثيد حرمشو ىلاعث هللا هجرتةئا غل و نينسو عسا : رأةنس اهبل تقف سلدنالا

 ل بو هله _هملا نيسلارمس كو ميما ُ :هل.سملاوههتصالخردقلا ادهو لوطن

 1 9 أ نم ةدسدم ى مو < ااه يودع وا م نمةانملاءاملا

 ' قت دقو هلق رفانةزوك د>ومءابفلالادن وىازلا مثيب زلاو *بازلا

 همقد رش ارك ذ

 ْ « ( اكل جالف نيرفعج ىلع وأ )+
 ي جو ةيقن رفا ب> اص ىدننعل اروص* ما نب دعم مت أر ءملاد اوقدحأ ناك

 معمذ_أا لق ةيرصاارايدلا مل ءجوتالهرك ذىت الارهوجدئاسقلاعم
 0( | فاثو نيسدو ناسف ةنس لا ىذف ةلمرلا لع باغ م أثلاىلا ارذوج همعن

 ماقأ ماهاهأ لت أقنأدعت ن نسج و عسن ةلسم ها فايكلا او قشمد ىلع تاغ

 نينسحاهدصقف قشمدره اظر ديزيرهت قوف ةكدلا ىلا لزنو نمتس ةنس ىلا ب

 هيرفظف لاو هوروك كمل ارفعج هب .!!جرفن مصعالا»فو رغملا ىطمرقلا دزجأ
 ن تسل سد# امو ىف كلذو اريثك (قلدخ هيادضأ نم دق و هلتقف ىل طمرقلا

 با ىلعتأرت مهضعب لاقو ىلاعت هللا هجرة ناو نيتسةن :.هدعقأ | ىذنم

 3 ايوةكم هلق دعيروك د |حالف نيرف جدد , اعلارمدو

 ١١ عمجالقرفتبمهدابأف +٠ هلهأب نامزلاثمع الزتماب
 عفايو ىضد مهب نامزلا نآك * هرمي مهتدهعنيذلا نأ

 أو ١ ريسخما يطأ حالف نيرفعج نع 0 ىنرع_2 ناك رئا هل انهت

 0 ىرصت ىأردقام نسحأ قزأ ع تءعمام هللاوالف انمقتلاىت>

 ظاغو وداود نأ ن دج أىذاقلا ىف مات إل نيديملا نينه نوونرب سان و

 داود نيابسلوهو داود نم داجأ نءامهتووربمهوم انقىالاسل نيتسملا نال

 لب



 )1١99(. ظ
 هيلع لدن انرمث ءمانأ نأ معو ىو هنمت ردا ص رجس هيقاعماةتاوأأإ

 ايسنلم_ه.نأدارأف ةنماكسلاءاثالاو انانخماامجب رذكس ىلا قئارطلا||
 ْن واه مدلا قلع دامد# 8 و له> واع كام لع اق اح هزعدعم دو هم اىدتج ا

 الف باطتلا ىفغلاب 5 رلا كلذ كللملا تاطت دامانأ نواس ىلع دعقو به
 لمعف هرل: دامت رحاسع هءضوم ىنْوُر «ذ ”ه] لاقو رس ثعم انأرمضحأ هتءز 1

 كوكس تدسام كلا هإ لاف ارثاحانام زتكسواب ايخل اهب رذتس ىتلاةلثسسملا
 نه لل: ىلع نواطا | لج رلا ىرأ لاقوهامو لاقف اس اع .ثاىرأ لاق كترمح
 ةفصلا هذه لءدال- ءلانم اعضومملاعلا ىث لءأالو هر ا وتس

 اك الا هارأ املا“ لعفف علاطلا ل أد ٌدحو هلة اريغو ل ارظن دعأ هل لا

 قبرطلا اذهب هيلعةردقلانمكلا!نسأ اف هلثمىل عقوامئئاذهو ترك ذ

 امفه,فثوامءالذن مرهظأو ةافدعأ ناو ل جرال نامالايدلملا ف ىداناشدأ

 هف ناكىذلا عضوملا نعمل أسف كلم ىذي نب ىضحو روظل-جرلان أما
 َق ةرمشعم أد ةفاطإ او هسق' :ءافععاىق هلامشح | نسح هرعأف 5 اا هربخأ ١

 نيعيسو نيتثثا ةنس هتافو تناكو «تاناضالا ن مدل ةرغ هلوهحارتت هم هب ْ
 ءاخاهدعب و ماللانوكس و ةدحواءادلا تب ى ملل لاهل 0 1

 نبفن>الااهتقف ناسارخدالب نم ةعظع هني دم ىهو ل ىلا ةسألا هذه ةدقن
 هربرت ىدلاوه فن>الا اذ هو هنع هللا ىذر ناؤع ةفالخت ىقى ٍعَمتْلا س :

 ىلاعت هللاءاش ناداضل »فرح هرك ذى أسو ملا فلل ا

 بتازلاربمأو ةل.سملا ت>اض ىسلدنالا ناد نيدجأ نبى عنيرفعج ىلعوأ)#

 «(ةيقر ذ|لاعأ نم 1
 هرق ىسل دنالا أه نيذهع مس مس اقلاىالو علا لهالارثؤمعاطعلاربثك سجس ناك

 هيؤلثاقلاوهو فصول د اهنسحزو ا حام ةةئاغلاحيادملا ن#

 روحأ لان فرطو ىم»ج «  اسهاك ةيربلانمتافندملا 0 00١
 رفعجورنمارمقلاو سونا |وب ةثالثتاريساا تاقرمثملاو 00

 ةل.سسملاىفب دق ىلءدوب [ناكو اهنمؤئدر "ذى ةجاحالف لاوطلا دئاصقلاامأو

 س داين يزعل اّدجداسنمنبىريز ننبو نيب تاكو ن لا ىلا وبةفورع ىلا

 0 ا

 ةليسملا
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 1 ا ا ب تع اا
 د نس ل ا

 ا 1

 1 ا ا

 0 ال

 3 34 كلام
 عزاب اك اهمةيسعلافيئاصنلا و هازةمالعوورصع اقف ناك
 1 لالخ او نيهان مماقلا ىأو ناداش نب ىلع ى أن عت 3< درمغو

 0 اظفاحلا هنع ىورو ربثكا قلعت هنءذمخأو مهربغو نال. ةنباو ني وزقلاو
 نامزلا كلذ نارعأ قلهنأ عم هتءاورب رقي ناكو ىلاعت هللاهجرقاارهأط

 0 هنذ نحر عش هلو« مهتعذحأو

 لبتست مهماءادجو « ىمدأت طيلخلا نا
 اولقتساف لزانلانعق + ارقلاىداح مهءادحو

 . اوا»تاقلاوىرظاننع « اواحرت نذل لف

 اولها سواد غتسدتأ مرح الب ىدو

 اولعو مدع ءامزه *« اولهنأ ول م_هرضام

 ىلاعت هللا هجراضبأ هرغش نمو
 ىروز رهشلاىذقت ددىروزف +« رهش كا ىرورتنا تدك

 زوز رش ىمعملا دانلا ىلا + ىلعملا رانش ةقشو

 . روز رهث كلدو رهشنكلو « قد موتنا كرعقرهثأو
 ةدير#لا باك قىناوصالا بتاكلادامعلا هلدروأو

 هنردو لعستلاه مع «+ دقورايشخسشعذمو
 هتيم بذاك, نأ همفك 95 هيوُدمع هولا, بضخ

 1 راو راكم عستتسوعاوأ قامإ هتدالو تناكو : دمج مظن كلذريغهلو

 أَ ءراملارمعملاوأ في رشلارك ذو ةئاممب رأو شع نات هس لد ”اوأوأ
 000 ور ا رشف ناك قياسا زملا دعا

 ,نذدوهنام» ةنسرف ءرغص ن* نب ,رشعلاو ىداحا د>الا هلل انف اونود| دعس

 7 زري باس
1 1 

 *( روهشلا م ملا ىتلبلارع نيد < نبرف حرث عمونأ

 جاو لحالة مقلع قةديفال فيئاصتا ا هلوهنذىقهتقو ماماناك

 'ناكمنأ عيماجا ضعي ق تءأرةسعتاناصا هل تناكو كلذرءغو فولالاو
 راو ةعاستأ نمالتجر باط كما كلذ نأو كوأملا صعب ةمد_كالصتم

 هتلود ْء
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 ىرولا وعم ناك هنكلو »« هلاحدم كلذ ناثكأف
 ةدتلا اذهف ةلمابو روذاكدوسالانوروك ذاالضفلاوأ ىطينلادارملانأ
 ىرغملا ساقل اورأرزولار 1 ذو(حدقو ىعح فارم الا تلازاخإل هنم ضغام

 هيراحأو ر وكذا ا ارفعج لضفل ا انأ ريزولا ثد احأ تنكص اولا بدأ تاك ف
 نم ةروصب ىربنأ انو خ هسف: أم ىلع همذت دايز هلمسضفت نمرهطظ.ف ىنتملار 3

 ءابهلا لحال كل ذو ماعلا كن 2قفقدصلالوةن .رعصاخماضغلا هان
 نامةنسة م اىذ ن منول ثالثل هتدالو تناكو 5 ىنتلاه.هل ضّرءىذلا

 هن_سلوالاع بر رهشف لةورفصرشع تلاد -الامو وتود د املثو

 نب. نيسحىذاقل اهياع ىلصو ىلاعت هللا هجر رصعهي اهلتو نيعتو ىذا

 سمك. ةءازنحو وب ةروهشماهبهتبرتو ىرغدلاةفارقلا ف نفدونآ م عنلانيذخع

 ءاه م ةدوتفمةدحو هءءابفلالا دعب و ىا زلا خفو نوثلا نوكسو ةلوبهملاءاحلا

 هضضرات ىف هر ني تبان ,ر ذاذكحهرفءج نيل ضفلاهببأمأ ى هو هك أس

 ع راند ان ظفاحلا هرك ذو ةظءاغل |ةريصقلا# رماةغال ف ةءازناو

 هلرقءر عش نمدروأو قس»
 رم ىلعايتم انواط تلو + اه-روافامحأس فنلا لجأ نم
 روشلا نمىلاعلائوسىرت سالف. + اهفصاوعءتذتشا اذاح امرا نأ
 نءبرةلانارادة_ئ.دملاىرتشاو نمر لا ل_هأ ىلا ناس> الاريثكناك لاقو

 مالسلاو ةالصل !لضفأ هنك اس ىلع ىو.نلا عرمضلا نمب واهندب سل دعما
 ل+ تامألو كلذ فارمثالا عمر رو رمف نف دي نأ ىدوأو دحاو رادج ىو

/ 

 م لمملا نسحأ امءافو هثأقل ىلا فارمشالا تحرخو نيهر ا ىلارمدم نم هنوباث

 ةروكح لل ارادأ ايمو :فدو هنيدملا ىلأهو درمث ةفرعا اوفقو واوفاطو هن اوف

 رود للاةيعلا سبأ ارفأرمغ باوصلابلع ءأ هللاوالؤأ هتك ذامفالخاذ هو
 طم تءأر نام تا ارفلا نب رفعج لضفلا ىأ ةيرتهذه بونكمارملعو ةفار ةلاث

 ةيدملا ىلا لقن عىربكل |هراذ سام فن ف دهنأ وصلا نب مساقلا أ

 ىراقلا د#وأ ىراقلاب فورعملاجارعمل ار ةد نيدهحأ ني نيسحلان يدجأ نيراعجدهعوأ) أ

 «(ىدادغبلا



 ا 94 د لا ا نضل يارا دس مف اوربا نا ادولف درك

00 
 جب + ريفي مرطب و ف سلع يدب اق اح

 دوس ١ هيرو ا فم ماو ن1 لوين ع ات يح يفت نسا سوا با بح ثى ميشا "نبيا 7ع 7 0 0 نايك

| 7 71 5 
 ظ ريزولا ىلع ضيقف ةلءرلا بحاص جتطنب هللا د»_ببعَنينيسحلا دو أرم هه ىلا

 1 ؛ قلطأمت ىابرلارباح نين سما همتاكه ضوعرزوتساو هيذعو هرداصو روك ذ دملا
 ظ 00 0

 هم

 ”ن 0001 1 يتلو يرش نوره تخط تتلو ءا علل اص سلا هن ة. مل
 0 ىطن ار خمار فج نيدو ىصحلا قينربلاة ستندم

 1 ذب ناكو ىاهمصالا زج نيةرامع َن دعو قكرادلا دجأ نبنسح او م اطس

 "نم لوقي ناكف هدنع نكح )وال < ىوغملا دن هللا دمع نم عمس هنأ

 , نمل ضافالا هدسصقو ربزو وهو ردع ثم دحا ىلع ناكو هتنغأ هيىفءاح

 ينم ىنطقراذلا فو رعملا ىلع نسم لاوبأ ظفاحناراسه سس وةعساشلانادللا
 . ئطقرادلا لزب إف ا لاب هرب ناكو هب رصا اراب دلا ىلا قارعلا
 . كلذريغو ناستالاو لاحرلا» امس[ ق فلا هلو هف اأتنم غرف ىتحه دنع

 .دصق ال ىنتملانأ ىنتملاناوودهحرسشق ىريرب:لا يركز وأ بيطخ ارك ذو د«
 ١ او تلا ةيئارلا هند. دقي روك ذا لضفلا نأريزولا حدم اروقاكذمو مم

  يفاوقل!ىدح ا نوكتف هعماب ةمرسوم اهل هحو (اريصت ملوأ تريص كاوهدانإ)
 5 ةديصقلاو ذه ىف هلوق مظن دق ناكو ارفعج

 5 اربك ددعىأو د_.علا نبأب 95 ترن فك ى الراو | تغص 9

 00 اهاناهدشنب لو هنعاهفرصدضرت لاق تار ةلانءانترعش

 " دضعدلاو هبوونةلودلا نكرر ريزو دمعلا نلضغل اونأ اهب وناحت نأدصق ةلودلا
 ١  اهبه>دموهمل اًةد.صقلا لوف ىلاعت هللاءأثن ا مهركذىنأ ماسرو ةلودلا

 .ىنتملالرقنأ حرش ١!قاض 1 وعلا اررغن مىهواهرتغن و

 .ًالزنءالزن.فص وةهذؤركإاملاو ريسمأ مق 1 ذي ىتااةروصقملا :دصصقلا

 اروفاكو تام و

 . د4 ا < داوسلا ل 00

 احدلاردبتنأ هللا « هقصن هرفغشف دوساو

 قرلا نيبو ضررقلا نيب ندك ركلاهبتحدمرعشو
 ا



 ٌْ )ه١9(
 هللا مكرما' الو + 0 كهرب ىنءأ

 هلمرأ لوك مودأانهو ع مكاسور عام :دلا تنام 17

 ءايرواصدم مرمفءارعشلالاوقأ نمازبسك افرطتدروالةلاطالا فوالراو |
 ندوو هيلا جوخ أ مالكا كاتو لامئايمش كاوةجرتل اءذهتلاطدقو ش

 3 نو رلاد بع نب نانغنيد#ءاكحاماهاهأب امدلات ارلقت نم خرؤ امبعأ

 خطو هلوق تد_جوقرخ موب ىفىدلاو ىلهتلعدلاو ةفركبلا# ل تاج سحاق
 نو و ةدحوملا هذه تلاقال تاه ذه فرعث أقدلاوىل ثلاقف رنا زا راادنم

 ٍ زا نا كانا دنقلا تاق انا ادعوا عمو أو ىهجو ا ماع تارقأف كمربلارفعجمَأ

 ١ وأ نس اخا هنا رأى مأر لعو اذه لثمدعى.ان ىلع أد قل تلاقف تدأرامسعأ ام

 ْ ةلوك ةرهاتم داجالاىان:امودعلا اذ ىنءاب لعق أ دقلو ىلاقاع ىن.اًدعالففاو ةق.دو

 جوع 6 مهزذةئامهازلا تعفدفلاق رختألا فااوامهدحأ شزنفأ نتاش

 0 : 0 مضن رعلاو ءانندب توملا قرف ىت>انلا فاتت لزتلو !هباح 2 نوع تداكش
 00 ةءورقم هضم قاطودشم هتذجو دكه هاراهدع ملا نوكسو ةلمهملانيعلا :

 2-0 معأ هللاو ريردلا مه دةعرملاو رمملا هب 5 0 ا لا

 تارغلانبا تارفلا نين سحلا نب ىموم سد نرفعج ني. ل سضفلا نب زفه فاو ] ٠
 + (هبازتح ناب فوركملا

 رهساورصمءكلءروفاك لغتسا ةروذاك ةراماةٌدمرصعد» ثخالا ىب ريزو ناك

 نب ىلع س دج *الةك |ملاربودتو ةرازولاب ل ةةءاروفاك قون أساو هترازو ىلع ظ
 دعب ةلودلابابز 17 نم ةعاج ىلع ضءةو ةيماشلاو ةيرضملاراب دلاند.شالا

 قد, ..علنمزعا اربزو سلك نببوةعن ىلء ض .ةومتهردا كو روفاك توه
 م :ماهزدأو ةئام-خو راند فال | ةنعا رأ لءةرداضوهرك ةىت الإ

 برهم هدنعزتتساو ىتيسملا فيلا هللا ددبع نيل مرفعو أ هدي نمهذخأ ١

 ةيدنش> الاون روف اكل | اضرىلءتارغلا نيار دق, لو برةملاذالب ىلا ارتتسم

 رد_ةءالامهتماولطوتاناعذلالاومأ هلال ملو رك.اسعأاو كارئالاو

 مدقمثهراعصأ ضعب رودو هرود تءهنو نبترمرت: ءافرمال | هلع برظضاو « له

 ا نوح, يجى بسحي و لح .٠ رقستخت # 0 2 جا



 / . ُث

 2 ا ا ا ل سلا ل ا ل

 ف يمض وحال ويرحل 3 1

 ا : 0 هنا اا ها وعل ا دول ا ا اي 5 2 نإ و9 5 9

 610 9057 72 لا 1 0 ا 2 بكاس 7 92000000 د ا ل ل 1 ا

 5 تنم : 1 5 2

 778 1 0 ” ةررو "جس اع اولا ني 4 دلم نى ضي ريا هدب: تاهالذت "وبل 5 06 كاد دوب

 3 ا م ا" اللا رو 717 سما 3071185235727 7 2 3 تس كا

 دسم ومو هدم

 : ا كن
 ردوا“ اويل امبأ نسحأ اهنا تاقف هلاهنأ تاعف
 ا د.ثراازادملا بوك رادارأ همان أخ | ىتبا ارفعح نأ كحووي تشن ا سرق

 وهوةنيفمف ل جر زك هلع قعوا د فوهر انفو راضل الر طال اياعدو

 ب دشديو ل>زلا عنصبأام كر ديالو هارمال

 8 00 « ىردب سلو مولان ريدي
 نب لعمق بان ىلءىؤردن أ ىو + بكرو ضرالا نالرط_هالاب نرمضف
 ع ليلج لقب باقر فعجاوبف لتق تلال .ا|ةددص ناسا اردت ن اهأم نبى مدع

 . رهدلاربغ م_-ملعسص « كمربىب نيك اسملانا
 صصقلا اذنك اسريتعملف 5 ةريعمهرمأ ىف اسنلنا

 ىلا ههجو لوح ةكماربل اب لزنامو هلتقو رفعجريخةننمع ني نارفس غل, اساو
 لجاشوو درع *الا هيوم فك اناسن :دإ|ةروم ىنافك د3 ناكدنا مهللالاقو لبق |

 تاس[ نم ىاقرلا لاقف هل ٠ ارو هئانرافءار تاركا

 مانماهعالبالىنعو * اومانف ىوع#ن منولاخلا اده

 .ماهتسملاب لا قرااذا 4 ماهتسم ىنال ترهس امو
 مانلادهاذاربس ىلف + ىنتقرا ثداوحم ان كحاو
 امغلامطقنا اذا س مهب« امو اوناك ةداسس تدصأ
 .مالسلاكمرب ل 1 ةلودل « اعيجايندلاو فورعملا ىلع

 ماسلا فمسل | هلذامأ س> د ىح<ينبااب إو لمق رأملف

 مانت ال ةفماذلل نيعو + شاو فو الول هللاو امأ

 مالتسار 421 سانشلك .ى اناتساو كين لداعش
 لضفل اهاخأو أ رياض أ لاقو

 درهم ىعاه فيس بدصأ م. ادنهم اكمرب اقيسسناالا

 ىدذت موب لك ان ازرللل فو « ىلطءت لضف دعب ان اطعال لقف

 ) ىازخلا ىلع ن: لبعد لاقو
 ىحف ةفلاتلدانم ىدانو ع ارفعج عصف .سلا تءأرالو

 انندلاةقرافماهسف ىتفلا ىراضق م اسغأ تذقبأو ايندلا ىلع تنكم

 . مهفافي رطب خا التو

 سر

 ىبان
3 



00 
 'ء هينغب راكز وأو رف ةدج ىلع لحد ىثح ىطخ ٍ

 ىداغي ءأق راق ثوملاهناع“ و قأءس تف لكفدةتإلف 0

 دقن بصل .تءق.ناو 5 امو دالّة ريدذ لكسو

 دال-:لابو في رطلا, دف ع . ىلاملل | ثدح نم تددزفولو

 ريك أرعالا لاقف نذاربغ نم كلودتدي ىنةؤسو كا امق امىنتر رسسرمس ادا هلاتذ|

 لاف ساب دق ل بقي رفع لبق أفا ذكو ا ذك, , نينموملاريمأ ىف ماو كا ذ نسم

 ىللاقتئاعصوأن .كحلو لو:دأا ىلا لسساللاقىدوأو لخدأ نعد“ ُ

 فلا اعفالااع رسىد لاقةعاساا الاى أف كم ىلعردةتالو ق> كلغ ١
 الاو لدي < لعق اخ تناك دننا ىلتقب هلعأو عجاف لاق نيدتمُؤملا رمألا

 كّتءارعو همالكم عسأو هيرضغ ىلا كءمربسأة لاقردقأ ال اقف مآ تلفن

 ل لاقهسح عمتاإف ديشرلا برضه ىلاراسو من ةاذهامأ لاق تاعفرضأ ناف-|

 ىتةءحارنلهللاو هٌمأ نهصاماب هل لا-ةفرغع-لوق هلك ْذف كءارؤام '

 مئايلمهيلعلبقأ هيدي ننب هعضو الق هسأريءاحو هلتقف م.جرف هل, ةكنمَّدَةال
 رد الفرسان قنءانرضاام4لاقامهيمانأ الف نالف ونالغب ئئبرسانان لاق '

 رفع مهفامل لاق هراك ىفرك ذو« لصفلا اذه ق همالكى هتنارغعح ل تاق ىرأ ٠

 اهي ة سنك ىلارفعج بكر ةرب ا ىلا لصووهعمه>دنءضارءالادمشرلا نم

 د..ثرلانمالأف دب ذل هو مذا ةجحاريرضح أذ موفتال ةداقهنلعار >اريق دو ةرمأال 31

 هيف اذاف ئرةفةرربوهفاذضاسإ

 تهارلا ةعيسلادا اشتم 5 اوضقنا ماع وللا ماى نا

 بهار مههر الو امو 0 بغار مهوربالواو نأ
 بطاق هل درولا رينعلاو 7 ممم رافد ملا, مت -

 بااطلاو بولطملا عطقناو «ىزلادودلالكأ اودهصأف

 هلق دهب دمشرلا ىلا ه>و ىيعدالا لاق +« انرمأ هلاو تهذ لاقورفءحنزش-

 ىندشن أف نيئموااريمأ ءاثاذا تاقفاهعممت نأ تدرأ تاس أ لاةف تّدْ ارفع

 مسلم ٌرمط اسهئم هراسل م ىد زل اسأ ف اع رقد أل
 معشفلا باقعلاه.قاهلل اور 8 ال ثري نم ارنا نم ناكبلو

 مدعم هع نانثدا مفدي يب هموت هانأ اا هكا

 ل ليت 207078



 لل
 0 . دشتي قهورفصعلاب غو صم نوت هيلعو ىءازانافت او ىح
 4 زمر عع مدن أ يافصلا ىلا نوح انيب نكمل نأ 0

 ثا  ةلملاو ىلا( فورص . ان دانأف اهلهأاك نحت ىل

 ربام لكس دلو مالحأ ثا نأ لاقف ىصاوتدحأ ىلعاوتصصقو اعزف تهةناف
 يس تءعم ىت> اضع ىنيع لذت لف ىمذمتدواءورسف» نأ ب<ناسنالا
 . صفاهتفب ترمأف هفرغلا تان قدوديربلا م + ةعقعوو طرد اوة-طاراا

 دعرأو تحزناةتامهملا ق هوجو دسشرا 10 أملا ٌشربالا مالس

 اوهتضضففاراك ىناطعأو ىناحىلا سافرهأب ىفرمأ هنأ تذنظو ىلصافم
 ءربالا مالس هلدو هواندي ىف ىذلا ّحاخلايموتتعاةطخضانب ام اذه ىدتساب هيف

 اهل احالدل اخ نبى رادىلا ض٠ 8 لدن نم هعضت نأ ل مف ا اذاو

 5 بدمىف سدح ا ىلا ةلمحو ادب د>هرقوتوهنلع ضيقت ى>كءعم مالو

 اريصل اك ةفلت هللا درع مادايىلا مّدقَتو هودانزلا سد فورءملارودنملا

 مور لعفت نأوريخ ار اشتن | ل#ةو ىح نيرادىلا كد وكر عمهنبا لضفلا
 غارفدعب ثب مئدَقدانزلا سح ىلا اضأ هلمحتنأو ىحيىفكءأا هرم دقنأم

 مسو هتايارقو هترادالوأو ىحدالوأ ىلع ضمقلا ىف كد 0

 ,كلملا اذه ىلع: دي ازدئاوف هيف ادرساض» أن وردب نا مهيعاقيالاةروص

 ,”ئىد:بلا اعدم مده لاههللك ب مقءعلاق ايعارصتسمداراتدحأف

 وكي نأو مهحاار ةومهب اكو ةكماربلابلكوتل او دادغب ىلا ىذملا د مان هاش
 ءمورعل اهل لاق عن ضوعرانالا. ف. ثراتاكو كلذ ىدن_ءلالءففارس كل د

 ” 0 مدا راكز انأ اعد دقو هلزن< رفعج ناكورف 3-5

 كمن

 انع سائلا مانباع م, !:«يساتأاك ربام ا
 ايفددةاماورهظ. 8 نأ مهمه اغا

 اوهتلاد_.ءالو. ادع هلرأ لرحالك متن ادة لاقو +.الغارس ا دمشرلااعدو
 تاعفا ى نق: لستقب ىترمأول لاقف كلوت فلان نأر خ_>او ىنظق قف مساقلا
 |اقفاءاو رحال مجوفةعاسلا هسأربىتثسو < نب رفنعج ىلا تهذا لاق

 ءرمال ضمال[ةاذأهىتةو لم 2 ددو ميظعرمالا لاق كل . وشكل امل

 ىذد



 او ظ ظ
 اوُدِس ىذلانآكملا مك ١ مكمالاثال م-ماعاوافأ |

 ابفاهعفار فر» مل ةصق دمشرلا ىلا تعفر هنأ بسا| لمة
 دةعلاول اه. نمو #« هيطرال هللا نيمال لق

 د_ كش ام كلمه ءاكللامادغدق ىص َنبااذه

 3 در 2 كل نوع لأ
 5 ماالوال_ٌماغ نسر هلا قناممئاار ادلا قيدوو

 دنلاو ريشعلا اهبرتو 4« اهؤابصح توقالاوردلا
 دعللاك..غناكككلم + ثراو هنأ ىتْخ ندنو
 ذمار اذاالا ه.انزأ دبعلا ىهاسنأو

 تنيةماعنأنو ردبنبا كو * وسلا هلرعضأ ماعد شرلا فذو اف

 ماترد تشب أ ران "ىذيساب ةكماربلاب عاقب ادعب دمعرلل تلا ىدهمل
 لعب ىدب .ةنأ تلعول ىان>انأ لاق هَنلَدقْوْث ىالف ارفعح تان اذ
 نمرعلا ]لان عضوعر ضد را لش تاكو « هتقزأ كلذ ف بيلا

 نين امو عمسة:برفص ل هتسم لمقو 00 مالا لاعإ
 هعمز ةيامو نينأاميو تسةنس جاك دش رلاانأ هذ + راتىفىرمطلارك دودي ِ

 هب امو نان امثو مس ةنس مّرخلا فرحا قف اوةكم نماعجار ل ةوةكماربل |

 ىنااعلا لح ن :فسلاق صف مثامانأ ىدايعلا نوعرمدق ىف ماقأ '

 مداخلا ار ورعسم مثاهارأ ل سرا مّرمل لس تدسا | إل ناك املذرأ, امنالا ةمحانلا
 هملع ل دو رفع اوفا دن نم ةعانج اقل نيداج ةهدعوأ هفبإ

 وهوى اذاولكلا ىعالا ىنغملاراك زوبأو بديطلا عو شت نسا دنعو نورا
 كمت هدا 3و هسق.دشرلا لزنمهر نأ ىتحددوقي اف.ةعاحارخا هحرخاف هول 07

 ءاانهةش دع قرتياو ه2. نرمؤل ل .شرلازمأف يسد .براارعخأو راسل

 افرصنم نيناسثو عسسة نس فرارنالا ةمحانب رعل اديشرلالزنىدق اولا لاقو
 لعهباصورق تو «مولوأ فار كلر ةكماربلا ىلءبضفو كم

 هرتسغ لقوم هدسحرخ الا ىنامما فورم ىلع هسأر لع جو داد غبر سحلا
 ٌكهاث ننئدنلالاقو « ىلاعت هللا هةجرةارمدلا لءقّتسءرسسجلا ىلع هءلصأ

 نبرفعج ىئانم ترأرف ىف رغلا بنا انةطرمشل اةفرغفانماناليل تنك ظ



 دع ري نوع سو" ىل ل

 ركع يمني راس وف الا يري روس د اا كيستسال ونا نمل ا ب رس لا نع

 ! يزل
 .| ةد.صقحرشف نو رددنءا هرك ذةكماربلل و تاارعضأو ادختو ددجو

 امنوأ ىلا سطفالا نناهب رتل نودع

 ا دعا »ع رثالا. نيعلا دعب مستر هدإ|

 دل نم نود * نبا لوقلهحرشدنعمدروأ

1 

 1 تاريسضغتا ءلرس ثك اناماذا

 ظ هسابعن هحوزو « ف.سأاب هلكقت الف

 ١ 0 راذلانيسحما نقلا دبعن ب ىحصر فعج اي هيلا لسد شرلا نأ هريغوك ذ دو

 »الو ىرمأ ىقرفعجان هللا قت 1ه/لاقو هيلا ىحهياعدق هدنعهدحو

 ورد أك دح تثدحأ |مهّللاوف سوه. .اعدتلا لصد م ىَّد كمدخ نوكم نأ

 ًافذح وا نأ فاأ ىنالاقفداللا ن نم تاث ثدح بهذا لاقو رفعج هل

 لاو ثيدحلا هلواطو هراصدف د.ثرلاربخلا خلي وهثمأم ىلا هلصوأ نمهعم ثعبخ

 تلطأ كتامحواللاقو م>أو مجوذىنامح لاق هلا< لاق ىح لعفام رفع>اد
 5 ىسفن ىفام تودعامو لءفل ا عن لاقف هدنع وسال ] بلح بدع
 رءملا نيدرعس لس لبقو « كلتق أ ل نا هللا ىناتق لاقو هرمدن ةينارقج
 رمعا : بجوباممهنمناك امهلئاو لاقفدمثرلا بضغل هم>وملا كم اريل هيانح

 سانلالاطتءادقل هللاو لوالد دوط لكو م اانا كل ,مبد.ثرلا لع

 لال اوأر مودهنع هللا ىضر بالخل ن رج جان سانل ارح هنذلل

 هلامشرلا ىأروامهواتق ى>هن ءهللاىذرن ا ةعمانأو حوتفولازم أةعسو

 وااو هنود مهام - اممهممرو مسالا اد_جةريكو مهبةعتلا سنأ كلذ

 ضعت مهتم عقوو مهم واسم بالطو ىنتتو م ملطاخنبتت اذه م لقأيسفانت
 تزاسعرتكا أو ةراحن مكح ناك هاجس نوح حف اورفع- ةصاخلالدالا

 رماح أورتسفهربغو ب رلا نيلضفااك دشرلاب مه ادعأ نمذالو رومزلل

 ؤسل هددع اورك ذاذا كلذ دم د.شرلا ناكو ناك امناكىت>حيامقأا اورهظأو

 لوق دك 11

 اولقا



 |ظ8 ظ

 تهذ نم موك موماء دم شرلاريغت 0 :لا لهأ فاتخادقو ىلا ١

 'انقب روك ذا طرمشلا لفرفعج نمةسانعلا هتتعأ ج زا دمسشثرلا نأ
 : اف فاو ىأف هتدو اروارفعجة ساب .ملا تبحأ نأ ىفتامةلاحملا كت ىلع

 ىلا ىنيلسرأ نأر فد َمأ ةراتع ىلا تئعنف هع : دا ىلا تادعةلءحا هم

 لكمملا ل سرت هنأ تناظو هلل تتلسرت تال اكل راو> نم. راح ىناكرف :

 تافددتلا نسا كنعأ . ىت>ةب راجناأطب ال ناكو ءارذغارك, هد راخة عجم
 تدلو تكا ىلا كلا ىنال نك ذال لفت نمل تلا ةؤرف رفعح م 4 ؛

 نأ مورس نأ صامد فرش مل نوكأ لعاب انستا

 نه ءانس> اهدنعب راح هيلا ىدورتس نأ اهن. ادعت تاهحورفعجمأ اهتناح
 تلعالذ1فةرام- هو هرااةدعل اراوملاطنإ وهو تنكو تد .ك اهتغص نواب ْ

 ةسامعلا تاعفذ دل لا قينراةنانلالا تاسرأ اسرملا قاتشادق هن

 نادت زادنعالااه ارب نكي لهنالابت هروص تن 3 1 :1 تاكو رفهخ ىلع تلح ذأو

 تايد : داون تدأر ف .؟ م1 تااقهرطوابن:ىضقا لف ةفاثعابملاهفرظ قرب ْ

 01 ااراطف ةسا.علا كالومانأ تلاقف تنأكلمتنب ىأو لاسقف كلولملا
 ىلع هنمةسايعلا تاةشاواصمدنر هللاو ىنتس هامأ ان لاقف هّمأ لاب هنذو هسأر
 تفاخالؤة رب افلا ةتضاح و شأن رهن |مالغمب تلكو هتدلواودلو

 0 د. شراارص قة ىلار اه .دلاخ نب ىد< ناكو ةكم ىلا مبتدع ص الارو#

 30ج د.شرأأم رح ىلع قء_ضىت> هم جب :افاانف رمد و رصقل اناوأ قاغب :

 ةد زلامكل ذي هوءدب نآكو تراان هز ل اقفدمسش .لاىلاةدس زهةكحتاا

 اسوة لمقتالف لاقاللاق نيئموملا ريمأ ان كمر فان م ةمألافغ كركي
 ىو كى ىرخأ هر هد.شرال دب زتأ اقذا لو كاش :وةلئاغا لع ىصداد راو

 اهمهنبا طف مل 3 ثلاقتف حو تمر ةىدل :ءىصاسفدشرا لافي :١

 لءلدىأو تلاقلءل د اذه لع هولا يدار آ
 اك ىلا ه,تهجو هروهظ تفاخ الفان هناك تلاقوه نأو لاقدأولا »ل أ
 رهظأو اهتعتكسف ه,تلع والا هن راح هقلاب سحأ تلاق' كاوساذي معو أ

 جور اي ادلاو مداخل ىلا ةسانعل |تدل كةرفع> - هعهو هب رت 0 دارإ

 ىح يصلارمأ نع ثم ابدي قش نفل ةكمد لال صوو نِلاىلا دلال



 ْ (مممم) ظ

 هل ناكو هسنل نهسامهساملو ذدنلا هيرست كلا اد ءالعف بعأ مبسأ
 ظ ءاضماوأمدق :أامدسفرا ا راو قرسا:

 ل تاو ادسنس # هيلع :رفعج هر مام دمشرلا

 اخ ىلاهذ صقي ىنتأت ىنعاشوعد ةمعوأ لاقفاهتل ازابرفعجرمأف ءاسفندت
 .: يفتي رغأو مهعز ققحت لاقور اسيد فلاب رفعج هلرمأف كلذ نومي مس مناف
 اسعاف ى.داقلا نباىكحو 5 قدا اراثيدفلأب هلرمأف انا هنااصق م

 وك ذااهعئانا تلاقفراشي دفلأ نيعب 1 راح ىرتشا ارفعح نأ ٠ ءارزولا

 افاوءزحابا ودها لاقو اهالوم كانغ ىل لك انال ُك نأ هملع ىنت دهاعام

 ناكو ةرثخك هم راخأو 5 امشدن مذاب لو لامار ةم> ه] تهوف مح ورب

 1 هل دع نابعل اىنال ُك مرب ندل اخ كءرب ل 1نمرز و نم لوو هندي لهأ ما |.

 ناءاخماقرسبف هتجرتفى أ. اك لالا صفح ةلسىفأ لةقدعا اغا

 أةريشغ ثالثل دحالا مونحافسل اوت ىتح هترازو ىلع ذلاخ لرب ىلاءث هلل اءاش

 هللادعرفةجوبأهوخأ وتو ةثامو نيثالثو تسةنسة لا ىذنمتاخ لما

 !ارووشو ةنس قبف هترازو لعادل ارق أفروكَذ ذملا موملا ةفاللازوصنملا
 رود“ :الرك ذ نايدلاخ ىلع لات افرو صنملا ىلع تاذدقى انروملابونأوبأ ناكو

 نإ الفابللا هيدنفدلاخ ىوساه ,رمأ ةمقكمال نأو سراؤ ىلع دارك الا باغ

 الار سو ثالث نضل اه ذافو تناكو م رمثالاء د ونأو أ 3 تس اةرضحم انف
 قيمت ةنسدلاخدلو قثمدع رات 0 اسء نبا لاقو ىسداقلا نبا هركذ

 ”يزع افك ةمرفعح ناكو 5 8غ هللاو ةيامو نيتدسو سجل ةنس قوتو رحال

 ” تح ءاونس ةغا لامه دنع ةمترملاولع نم غلب و هنمالضاو هرمأ ىلعانلاغدمشرلا
 1 ريضدءشر ١ نانو ةلجرفه>ووههسلب ناك_فناقب زهلايودختادشرلانا

 أم ف هو ىدهملاهنبا ةسامعل | هتعالة.م مغ ادددشاضا :أدامشرلا ناكو هنع

 . ةسامعلاورفدح نم دج ن اتم ناكف ارتةرافم ىلعردةبالو هيلع ءاسنلا

 اهجوزأسىلاوةسايعلابو كبالارورم»ىل دال هنارفعجاب لاقفرو رعسم] عال
 ىلع اهحف زفاكتوداأراعمتق نانا ا م ناكل رمل كم
 ١ لتقوربكنورمالارخ جاك دك اربلا ىلعو هم .اعدم_شرااريغت م طرمشلا اذه

 ١ .ءاشناامهتجرتفىت ا انامن أىلا ىصبانأو لضفلا» اخأ ل قتعاو ارفعح

 هللا
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 قد .عبداخلا عجمذ هنأم رج نارح ني ثلا ا ددعالاد أ لكم هنعاسدتح نأو

قىحي نير فعج ماقم ىعئاملا اص نكمل دع فرعو ناردَس انود كلم
 

 هداءو ل لا كالا ل. ,ءهرضحدق نأ بجا ا ل_رأفهبلا تكرف هراد

 2 -فاضصرو هدا ادرس حلاص نب كلا دب ءلودد الا انءاراخنا رم نما هنأ

 عنتمافهيل اءاعدديشرلا ناكو دنا |ابرشرال لاصنءاناكو رفعج هجو دي را

 تانقاوو هوت وم وسما زف همالغاعدرفع> ةلاح كلما دع ىأر ال

 هءاخ اولا :«اولءذ او كرمأ ىف انوكرمش :ألاقو لسو هيف اى ذلا م احنا

 مهد سشنف د 4م ل طرب ىت 0 .دنبو لك أف ماعطر ىعدت_ساو هرب رح 4 سا اة مدا

 ةدطان هيدي نب لمح نأ رمأف ىندففذلف مولا لبق هند تامل رفع4 لاق

 اتلعنالك ناين ةمدأ: م انهدانو قواخاب نمْضنوء اشي اماهن# برعش

 نات كما اور ةعج ]لاق فارممن ال ادارأ ام ةرفع> نع ىرس اذه نم

 يلع ةدحوم َنينمٌواررمأ تلق قنا لأ ك:مناحامتإب اقم عطتسأام

 لازون: :موملارممأ كنع يضر دق لاق هنأر لم ج ىلا. علو هب .5 نماه>رْذقف

 اهناوكن ءىذقت لاقانيدم هدا ق1 هعل : رأ لهي لاف ةدذعأم

 0 فرش ننمئاارسإ بلل ةرضال

 رمأهحوزدق لاق ةفالخا دلو نمروص هردو عفرأ نأ بحأ ىنسامب .هارباولاق“

 دقلاقهسأر ىلعع ار عفرمعشوم لعهد ارثوأولاق هاب |ةيلاعل انيمؤملا'

 رفعح لوق نم نومعتم نو ثكلملاد_عع رخو صب نييشؤملا تا ءالو |

 لحدود ءشرلاى ان ىلا دغل | نماثم كرو هضن اذ شت ساريض دن لذه 1ع همادقاو |

 نسحلا نيد معو ىضاقلا سو اد نأ نمع رسايناك اةانفقوو رفعح ا

 نيبءاوالاو هيلع عاخماو مهاربا ب ورخ نم عرمماب نك لو كلما دمع نب مهارباو ا

 لزئمىلا ل ألا اهعمو هملا تلجو دم_ثرلا تان ةما|علا ىلع هل دةعدقو هيد ١

 لاف هعمانرصو هلزنم ىلا هعامتادان هلا مدهةةفرفعج جرخو لا اص ني كلم ادع | 1

 لاق كل ذكوهاذاق هرخ 1ع ميددح أف كلما د_.هرعأ لوان تقلعت مب واقل

 لاوادت  |نم كلم ادامءرمأ ن هناك ام هيف :درعو نيم :فاارمأىدي نييتفقو

 نذل اكرام هتفرعف هممت عيضه لارا ١ | نت أل ولا وهو هنابمنا0) ١

 ى ردأام هللاو ذى دهملانب هاربا لاق: م :ًارام ن اكو ها مأو هد وصتسات لفرق. ّ



 ْ نانا

 ظ هوزأ ناكو هقفلا بجوم نع ءابنمئئفح رخملو عبقوت فا أ ىلءةذا ردا

 اناك ىف ىمداقلانءاءرك ذههقذو هلع ىتس ىفدحلا ف وي ىنأ ضاق ىلا هع
 نغانمرثعلاب هللا كانغأد قرفعج هل لاقفهءا|لجررذتعاو « ءارزولاراخأ
 نو هلاع ضعب ىلا عقوو كب ّنظل !ءوس نع كلة دوملانانأ: غأواتنلاراذتعالا
 اموع ا يتلددعاااماز :لوو راش لقو هوك اهرتك نة هنت
 ت توعهنأ مع :زاندوهمامجتم نال مومغمل ُ ثرلا نأ هغاب هنأ هنطفلا ٠ نةهنلا بسنت

 «آرفد شرا ىلارفعج بكر فهديف ىدروملانأو دمشرلا ىنعب ةذسلا كلت
 ايواذكو اذا. ىلا توع نينمؤل ارمأ نأ معْرَت تنأىدووملل لاق علادردش

 قلت ةأد.شراللاقفالد وطادمأ 0 كرع < تنأولاق من لاق

 متلان :مددشرا,ناك امبهذو هلتقفهدمأ فمذك يذل بدت ارم

 ظ كلذقىل ملا ءصشأ لاقف ىدورملا باص رأو كلذ ىلعو شو

 . روعأراديامحدنك ارث «ىأرله عذجلا لع قولا بكاراالس

 ظ لا يار ع هري_ثال يب ةينم نءاريخ مف ناك ولو
 5 سصتقو قرتسك هاد نأ انفرعب #* ءزأاكح مامالا توم انفّرعت

 .ريغرشابرشلا ىدا,ك محضر يف هكمو-س كلريغل نع نعءريختأ

 وهاك اءاطعل اةعسو ءزكل |نم هرغع> نأكو 5 هقمحارده منا مد ىضدو

 |0070 او قمل قر طقزاتحا عال هنالاقد وروومدم

 1 هيدشنأو نالك ىنب نمدأ ارغا

 ١" ادوزنعسيبرارطمنمنوكش» « هلهأو قرقعلا لع تررعىا
 . اروطم مهعب ردوكح» 00 م-طراح رفعجذا مه ضم

 ليقع كاضل ا لوق ن م قاتلا تيبلاوتاق « ءاطعل اف لزحأف.
 . تايبأ هاجنم جحافخلا

 70 تالزاندم اي لينزاوحم ماع انتو أولو
 اه نوع نانسا|لهأو انبد> ىلع هإ هلو5 نهو ةردلاءذ_ه ىعأافهزد هللا

 نعنامعالاو :لئثانالا تاك ىف ىباصلا نا ىك-و 5 جب زوالاوش> عونلا

 هراذ ىف اموب ىح نب رفع اللات ىدهملا ننريهاربا ن نع ىلدوملامد اق وسا

 أو هل- طءانب ل عفو قولخماب نمت رم رحلأ ضلف مومف تن < هءامززز ضعوا

 نأ



 (؛ى١) 5000

 هللاءاشن ا كاندرظن هو هتومرمخ نم فرط قدز فلا ةجرتفو ريشة عبس

 ةلمهللاو ءاحلا مفي هر درحو « همس نين : اوافق درعو ةماعل ان هناؤو تناكو و ىلاعت

 ةهعملاو اذا هةر قطخماو مدنك اساهاهد عبو ءارلا قفو ىازلا نركحسو

 لع هللاو هءلع بقا هنأ ىف مالكسلا مّدقتدق وءاناهدعب روافلاو هله ءاطلاو

 0 أه هلوق 9

 بو وب ءأن ات ىأ

 ها ءاسانابملع

 قداصلارفمج نينيسل |نبنيدياعلا نيز ىلع نيرقامل ادم نيقداصلارفعج هللادبعوأ )+

 «(نيعجأ مهنع هللا ىض هر سأ اطىأ ن ىلع ّْ

 تددلا لهأ تاداس نمناكو ةممامالا هذُم ىققرشع ىتالاذمالابدلأ

 ةعئص ف مالك هل و ل نأ ن نهروشأ هْلَضَف ةوهتاقمف قدم! قداصلا"تقلو | وا

 ىءهوسرطلا ف وصلا نام ن نس رباح ىموموبأ هذ .ات ناكولأفلاو ح زااوءأم .كلا

 ةناومج ىشو قداصلار ذيع لئاع هر نعذست 49 ةقروفلأ ىلع له اناكفاأ دق. ٠

 ل.ل.ةو فاما لس ةنس ىو ةرومجلل نيذ اس ةنس هتدالو تناكو + ةلاثرأ

 ىفونو نين او ثالث ةنس ناضمررومش نمأن سهلا عولط ل. .ةءاثالثلاموهدلو | 1
 دهمنوأ هب .ةريق ىف عمقملابنفدوةثيدملانةثامو نيعب أو ناسمةنس لاش ف ٠

 نيج أ مهخع هللا ىذر ىلع نين سحلاهّدج معو نيدياعلا نيز ىلع هدجَو رقانلا

 ركي ىأ نيد < نب مساقلا تذن ةورف ة أ هَمْأو« هفرشأو همز أامربق نمةردةلق

 مهنءهللاىذر رمش ءىثثال اةئالا رك ذ ىأ و نيعجأ مب: ءهللا ىذر قيدصلا

 دراصملا ب اك ىف مجاشك ىكحو « ىلاعث هللاءاش ناهعضومىفدحاولك '

 قلوقتام لا قفامبئءهّللا ىذرةف.ذحانأ لن روك ذملاا رفع نأدراطم او
 ىهادتت تن أ هللاقف همام لع الوب نا لاقف يات اب رسك

 ادبأ ىثوهو ةيعابر هل نوكيالىلقلا نأ عت و

 فيسات نبن هام اح نبك هرب نيدأ اخ نب ىح نيرةعج لضفل اوبأ)*
 «(دشرلا نو رهريز و قسربلا ظ ا
 نوره: :ءة]زئملا ةلالدولحلا مظعو ةمهلا دعيورمالا ذافنور د قلاع نم ناك

 رهاظ جوا قط قاحالا سناب كراشن : لو امبدرفت ١ ةلاصديشرلا

 نهناكورك ذ كن ن أ نمروشأ ناكف هواطعو هلذبو هو او هدوامأو. «رشلا ا

 نوره ةريضح هل ل عقو هنا لاقي و ةغال.لاو نسال نيروج.ةملاو ة>اصفل اذا ١

 ل لح 0

 ىكمربأ ارغعح



 0 ٠ ا(

 تقنأق اووف نشل اذسبع لعدم را أ نمو ء كدت“
 1 افوأ ةدصق.

 ان هاشم » ىاصريغ كداؤف مأوحتتأ

 00و اما « بش كالع الذاعلا لوقت
 ' حاقل ىوذ ندروملاتدأر « تلاقمت ةررح 1 تدع

 حالا ةقيللادفءنمو. ء كيرمثهل سل هللا قث
 ىانح ىف مداو ةلا تدنأو 5 يس رلاحفدوتا كتأس

 | حارنوط نيملاعلاىدنأو + اطلت تكاوبوم ريخ سل
 أاةواتسلاجىرتساواثكتم كلما درعناكتمملا اذهىلا تيهتنا نلف "ريح لاق
 ,َ اللاتورملاتغتلا ءتكسلفوأ اذهل ثءانحدولف منمانحدمنم

 .هورتمل نانينمؤملاريعأ ان تلق باكى ب عن نم ةق انةثاماهم ورب هرم ىرتأ
 م نمنمؤملارمأان تلق قدح ادوساهلك ازبىل رم أف لاق ىلاعت هللا اهاور أ الف
 [رمأف ءاعرلاىلت ترمأو لف قانأ لب الاو م: ار نعلضفاندحأب ساو خام
 زبن .ءااريمأ أب تلقف بدضق هد وبهذلانمفادص هدب نم ناكو ةمناؤد
 ف دحلاتو بضتلاىلااهذبتف فاضل !ئد_حاىلات نك اوتلحناو و

 |: هلوقب رب ,رجراشأ ةيضقلاهذهىلاو كتعفنال
 11 وه مهئاطعىام # ةنامئاهودحت ةدنهاوطعأ

 :امنعرثك أو ةئاملا ىلغ لع مساريغصتلا ةروص ىلع ءاسملا مب ةدسنه تاق

 | دم و اهلع ماللاو فلالا لاخدازوحال نولوي بدالا
 . هد .صق هلج نمروهشملار ءاشلا ىلا اىل بل هص> ىنأ نبأ

 :. ارفع ةددتللا ف ضن ىرادعاالس ع و ىفكلعدي )بلقل ااهنأ
 ابو قدزرفلاتاماملو 3 لعأ هللاو ةياملا ف صن ىه ىلا هد ةدس نيس ىرعدا

 انمحن ناكدقاإو.هد- هب ءاقيلا لماق ىنأ لءالىنا هلل اوامأ لاقو ىكب اربرجوربخ
 ها والا و دسو أ[ ة ضن اماسقو هصباص لوغشم ابينعتاو لكو ادداو

 لقاتنناك قدورفل |تاماهمفو ةيامورممعهنس ف قوفو « نأك كل دكوهيحاص

 ريرحةافو تناكىزوحما نيج رغل اوبأ لاو « ىلاعت هللاءاث ناهعضومى

 ةي ثلج همأن ا فراعملا باك قذستك 2 الأق و5 ةنامو ةمثعىدحا ةنسك

0 



 1ك ظ
 ايلا 3 ناك امد ]ب .ةهنأرب رح ني لالب نس ىل#: قع نةراسج ن عاب 1

 لعفأملامتلعف لبحرلا موي .« مهدهعرخ 1 نأ لءأ تنكول : ٠
 دوعسم لاقاض: [ىاغالا ف لاقو«هءاحأ ن :رعظم ىربالو هيذ.ع عاقب ناك

 تثاذا نمو تدل تدسا ةا لاق سانلا هل نم ةكعرذانمنءالرش 1

 هاد صق اعف ٌدِجاذاو كا ءدعب هتمراذاو هيف هسعل كعمطأت عل ذاف '؛

 بعل اذا لوقب ثدجرب رح لثم لاق نمل لاق هسفن نم ٍ

 انمعملازمال كن ىنالشو اورداغ ءاءاودغنيذلا نا

 ان.قاو وهلا نمتقااذام + ىلناةو نتابع نم نذنغ

 دج نيح لأي
 1 .ةةفالف او ةوتمنل | لع ب انطق مزاكتملا موخاكذلا نأ ١

 ١  00أ نهسلغترؤجاب ملل مف كول اوبأو ىأر ضم 7

 انيطق ىلا كق اس تشول 5 ةفيلخ قشمو ىف ىعنءاا ذه ا

 لا ىلع ةسغارملا نيادازاملاق هلوق ناو رم نيكل ان سع غاب الخل

 هذ_هو تاق لافاكهلام خان انيطق ىلا كاس ءاشول لاقول هناامأ هلاناط

 ْ ءورنلالع>اهمق هلوقو « روهشاازعاشل |ىاغتأ |لطحال اريرحا مما ده تاب

 رازن نير ضم ىل|عدجرت ميتو بس |ئمدتاريرجّنال كلذ لاقاسغااذيف ةفالثل
 مةونبو ةفال# او ةومقلاق مسو هيلع هللا ىلا لوسر دج نان داع ندهن ظ

  3ىازلا نوكسدو ههملاءاخنا مضد رزؤختاةةرؤخاب هلوقو « رضم لا نو:

 لكودوودوسأو رفصو رفصأو رجو رجأ لممرزناعجرهو ءاراهد#ن]
 ملا فصواذهو رغصو قيض هينيعف ىذلارزنالاو بالا اذه نم ناكل
 صناقنلانمنرعل ادتءاذهو برعلا نءهحرخأو ماعتلا ىلا همدس هناك

 ناورم ني كلا د_.ءدر ديرب هةءاذ قش مد ىنع نبا اذه هلوؤو «ةعمن

 لودو « عاسدت دال او مدخلا فاقل | مفي نيطقل او « هرمدعى ناك :هنالىومأل

 هههمنيعءفلال ادع ؤءاراهدعت 2 ميلا في وه هغا ارا نيادازام كلا أدم

 لارا! نأ ىلا اهم_سنو روك ذملا ل ظذخالا هيداعشرن مرح ال تقلا هوءاه

 جوت ة مقاول عزت ن كلل اذهل مر 3 نمله ارذغتسنو اهعلع ْنوُعّرَعُ



 د دولا ل ل 0 يب 0 ع تا ل لو دو ع دوو حن لا ب ا
 1 اا ا 7

 ىلا نو ل شا ا دكملا#

 فدان دنا" راينط سانا نول نش ا

 نلت كلا

 ندحاآت ول

 امو زك نأ إ

 تفلت ال كو '

 هع ماى "الا

 ظ )١86(
 ئ .انكرأ نلاواع نشأ 5و2 هى ءارعال وحل بلا أذ نءرتدن

 1 -جرخ لاق قاع هلئاذاثنا را الا 231 نيرعهتد .ءوبأ كحو

 :وبوهو ىومال اكلم دبع نما شه ىلا ةان ىلع نيف دّترم قدزرفلاو

 ب قدزرفل ابر مذق تفتت 23! !!تاءؤهتحاحءاذ ذق ا

 7 - كامأ مدهأك نما] اريح و ىَد تنأو نعتفات مالا

 . ىاودلازدلاوريمعم اا انم « ىنحرتد :ةةاصرلاىدرت بف

 لوف. 0 2من ' الا لاف

 .ماهكم ||شافلاو نيريكسلا ىلا <. نيقناتدحت اسهلأ تفات

 ماع لك مضاوملاف كيزحت + اييفزخت ةفاصرلا درت تم
 ظ لاء دشن أك سارفانأاب كمن .لاسق فكن قوزرفلاو ررءاغلاف
 ا تل د فاه او قدزرفلا لاقف نوت ألانّدملارب هرخهدشن أف تاوالا
 زرغلا نأ لماك-ل|قدرمملارك ذو د« دح اوانناطفش نأ تلعامأ اربرح لاف

 ريزخ لوق دن أ

 انزع يف ويرفلا ةقفتنا ِ مكسالفسأ اض رباكرت

 اليقو ةتعفنع ىلع هدي قدزرفلا ب رس تيا نم لرالا يسرا هشن ال
 ى هر لاح ىهواهمون قرب مأ نأز لاقاضر أ ةد_.غوأ ( عوز ثدناا

 :هةندمف |ذه قاع ىف عقم ةوزنب لعج اتم عقو الف دوسأر «ش نمالمح تدلو

 ءندان اف ل ءةذانؤوراتأو أف هيو ءرم تهمشن أفةرثثك لاحرب كلذ _.ءف

 21 ساءارير هته“ هتدأو الق سانلا ىلع ءالب و كنور اولا
 ؟ قىناهصالارفلاوبأ ( رك ذو) لمحل اربرحناواهتمج مادام
 مق هل لاق سانلارعشأ نم نمرن رح ل اقالج دتاروك ذااربرح ةجرت فىناغالا
 33 اي هلازنع ذأ دقو ة. .طع هيبأ ىلا هءاجوهديبذ أف تاوجل اك فّرعأ

 اسدقوةثمملا ثر يمد عش حر فن تباان جرخاهيحادفاهعرض ضع لعجو

 .اذهلاقاللاةهفرعتوأ لاق منلاقاذهى 1 لاقف دي م2 ىلعزنعلا نمل

 ظ 141 ترص مهدت ن نأ ةفاذع لاقال تاق زنعلا عرخذ نه نرم“ . ناكل ئردتفأ

 :اش نينا نالا اذهل ثء رغافن م ساما ارعشأ لاق نبأ هنم تاطمق

 دن عدرا ىف سدنالاو ساحل ب+اص(ىكحو) اهدج عهلفف هنوهعراقو

 ١ ةهمالدؤك
 ا < همه

 بس



00 0 0 
 «عاممتلا لاقف تامدق هو د-وذ هسح> عطق ا نأدعب هو هةتفاوم تلم

 نمةد.صقلاهذهو رخ 1ص همف تامهناذاك رد هام قىرحاذ 0

 نيدجأ سارغلا يأ هللا نيدل اريضاتا ا مامالا اح دملن وطقهو دثاىةلازرإ
 .نياإ ودخل[ ةندع نار لدلا حجو ف سابغلا تلا الكي 2

 ةدعقلا ىذيف فوتو ةريثك نونلا ىذيشلان تاعموو# لع ءأ هللاوث اهون

 ىدر نة: امو نيعد رأو نان ليقو نع رأو تسلدقو ندب : رأو س<+

 اضرأدهشلا فو ىدم د جشم ورق ىلعو ىرغ فلا ةف ارقلاب نق دو ردك هذ

 ءانلا خفد نابونو 95 ةٌر هربغ هنرزو مسمع هللا ىدر نيك اصلا نمةعاجزو

 نونفلالادعب وةدحوملاءانلا مو واولا نوكسوةدلْدِل ظ

 م2222 525225223228 2 218925 22528
 كا للا 5 يلا فرح)» 0
 1 د ا ا 1

 - ها ع نيردب نءاهنقل قطخماو نية سدعساو قالا لايلس را 1

 ىيمتلا من / مت نية اة هدير نبال ام نس ةلطفحن نن حو بن بيلك فوع 1
 ء( ويشارك ا
 ضناقنو ةاحاهمقدزرفل ا نبب وهيب تاكورالسالا«ارعشلوف نم

 ىلعءايدعلا تعجأو نأشلا اذهبلعلا لهأرثك أ دنعقدزرفلاْنَع نرش ظ
 نالاةيولطخالاو قدزرفلاو ريوب ةثالث لدم مال مالا ءارعش ف سيل
 هريغربرج قاؤةسعا رالا ىو سساو ءادق هو ميدمو رغق ةدعب رأرعشلاَت 1
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 آ هلودرد 1
 اياضغمهلك سانا |تاسح # مةوذب كناع تضغاذا ا

 هلوث تل
 حارنوط» نيلاعلاىدنأو »* اناطملا تكون نءريعمشلأ ١

 هلوق. أد

 انالك الو تغار ايعك الفا: ريغ ن منا فرطلا ضيف ا
 , ا :
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 اهب مطل داداه مّدَقو رصم نم «ةرازهتذمإل:ن مءارقفلا ضعي نالاقف
 عقوو رص مث عةساو رادو ريقفلا كلذ ماقاودجاوتو موقلاباطاملف اءام»

 اوزهحت هياكصاللاقف نونلا ىذ هنهسش ىلا ورب لطوفاتيمدو دجوف هوك فس
 ةعاسو امل ءاومدفاونلا اوجرخ مهل اغْسأ نماوغرف الفد ادغن ىلا ىمىتح
 ةيضق نعدلأسف هيلاهورضحأف ىنغملاكل ذي فوت انيشلا لاقةدلمل امهمودق
 : و ء[نعل اى «ةءاجووه ع رش مكراص هل لاقف هتصق هماع صةؤرعقفلا كلذ

 ليقف, ل يتق مشل اناقف ١ م عقوو ىنغملا كلذ ىلع مهشل اخ رص هم نددحلا

 ثيلب لو هد رصملارابدلا ىلا عودنرلاو زيهتتل | ىفذ_نأ مئاتمحاص ران
 هيكح أنآ قلن د :قىرحدةو تلق« هروق نمداع ل.دأ دب

 ظ .ةداجالاو قذسمل ان فوصوم خم لب راه دعاند :ءناكهنأ اذ ذو انه

 | ةنسل ةاءاعم هيض ىناوالا يلم ربج عاصش |ه]لاقي ءأن غلاةءاصق

 اسنوذح مهربغو ىلهأو ربغصانأو ةعقاول رك ذأ ىعاق هب راسةسو نيزمع

 نبا طيسل تان دبل ا|ةنانطلاةد._كةلاروك ذملا عاملا ىنغفارتق وى

 وأو ىلاعت هللا اثنان يد مل هنا ىف ميلا فرن ىف هذ 'الاىذرواعتلا

 ١ اولا « ناتهىعسولانمراس كاقس

 ظ اهن+ هلوق ىلا لصونأىلا
 ٠ ناسلاالو ىندصت لمزلاال موءااؤ + رطو ىحنالءرنهناءااىلاىلو

 1 افانم باسالاوعبراع اذا « رظونمقاتشملا كردي ىمعامو
 3 ناكس ّن نمد ن . كج :ملاذاتأو * ..أ لزان ماو م

 5 نالزع ك-.و ىتازاغ كورا امنقأ كلو ىأ ترد 5 هلل
 نالد + حورلا ف.يةّنغأ انف « هدب نمجارااواح تانةلماو
 ن"السم باقلاو غراف هياقف « ج رحهلانلخ ىف مهلا نءلاخ

 نانسو4-:هفرطدجولا ظقونو .< . مش هرغتنمدراب ىوحا كذب
 ث اان لوسعلا ه -ةءرملأ باو َ ىلف ب اشل !ءام ن منابر سع نا

 نافحأ داععالل لس 8 اهلدأ نم: و ةكراشمةم .ددعو فومسسلا نمد

 هتاتامدع أ عامثاب هللاقون رضالا ضعي ماقتمباا اذهىلاىبتنا انف

 هوغظف عدوو هل: هاه هخرمد خرم د حا ون .رمشلا كلذو امالثوأ نترممداعأف

 لو



 لو
 لع 2:3 عمان ثق اف رم مالسلا ةملع لد ع ميهارنأ معذاراهنأ هطرانف ا

 هباء مهاربا ة-وزةراسوأروك ذا ناراهو ناحل يقف تب ”ءاهئا نارا أ

 خأمالهلاو ةال_هلا هيلع مهاربالن اكو مالسلاوةالصلا ل ضفأ ان.دنىلعو |

 حاصلا ناك ىف ىرهوج ا لاقو مالم سلا هءاع طواو أوهو اضد أ ناراه ى مما ا ظ

 ة- لعام ىلعىناومساسقلاو سا.قريخ ىلع ىنانزحشنلاةيسكااوةدلي مما نارتو

 ةماعل 1

 فورعملا ىرممملا انش |لبقو مهاربانءنابوت ضيفلاوأ)*
 « (ةقيرطلا ل احر د>أروومثملا اص |نوئل 'ىذد َ

 01 و أذالاوامردوات لا ٍ

 0 رئلرد ميا زأ ..هلمقوامب وندونأ ناكو 1

 حججرذت و لمرألا تعختان شرالا [ةاخ نم تطةسءامعةرمذ ةبانأ اذاوىتدع ٠

 ىرخالا فو ,م««امهادح | ىفو ةضفىرخال اوبهذأ عاد ا و كسأ خم ُ

 نابل |تعزاو تدث دق ىدح تاقفا ده نمبرع' :واذه نملك | قام ماك 3 ءأم :

 هلعر دامفرصم نءهرضتتساف لكوتملا ىلا هءاوهسدق ناكو «ىنامق نأ ىلا ٠
 ىس هيدي نع عرول الغ كدا ذا لكوتملا ناكوامركمهّدرو لكوتملا كة هظعو 1

 ةرج هولعت امض ال_حر ناكو نونلا ىذياله ىف ة.عرواالهأ زك ذاذالوش و ٠
 تءصاذا هالك ن مودياسعلا نارقش ةتب رظلا ىف هذهسشو ةدلل | ضرماء سدل
 ةكع ى.خرسا ا مهاربا ني ودنا لاقو حن راوملا حارسا بولقلانةاحاثملا ٠
 سانلاو قمطملاىلاقاس وهود.قا اهءاحر فو لغلاهديفو نونلا اذ تعم“ ٠

 هلاعف لكو هاباطع نهو ىلاعت هللا تهاومنماذ هلو وهو هلوح نوكس ٠
 دشن 0 نس ندع

 توهم كف ىلغمول لك »+ نوصملا ناككملا ىلا 5 نمثل

 نييك الامكلا ءريصل او ك.ف 8 الق نوك أنا مْرَع كال

 ىلاهثهللا ةجرىرسدل | نؤن !!ىدراتأ ند هئث ىلع عسيماهلا ضب ىف ثفقوو

 ظ تدتفف ىراصعلا ضع ىف قررطل ا ف تو ىرقل أضع ىلا مدمن م تجر
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 2 ويف اووي عدرا فول نو مر يا يت يديك ع يع 101 0 ساس ل دي - 0 5 4 ا ع 2 هي ا عرار 9 9-5 7 ءايفنإ 0 00

 رانا ]ومن دلع دقن أ ىلا: د ماب ماقأو امئرفك لزنو نازح

 هراد هل زئاودادغ ىلإ هع" ”ءاوادوصقالضاف هآرف هن عمجاودادخ ىلااغ>ار

 ايار دالوالا داوأودادخب نكسف نيم لج ف هس غياب سو

 نمةانثملاءاتلا مضوءا 00 |نركسو فاكلا مف: انورفكو« ت'الاملا
 دنارفلا: ةريز ل انةرببك ةيرق ىهو :كثمءاناه دعت و واولا نوكسو سقوف
 مولفوتو نيدتئامو نيرشعو ىدح | ةنس يف هندالو تناكو «ارادز هسرقلاب
 .ناآكو د نيتئامو نينو ناةنسرفصنم نيرثعلاو سداسل ا سدمما

 قاد مناكم لضفلا ىف هيأ ةسترغاب ميهاربا ين م؟-هدإو هلو هلدغأا ى مد اص

 رعاشل اءاقرلاىرعسلا هرم جباعو بطل ادع اصف هنام .زلهأ دقموءامطالا
 ٠ ا الو ءوهو هيف لف ةءفاعلا باصأق

 ع 00 ال امهو هلالاد_هد ع قاشسَوَرَو نياىوس للعال له

 ش قاع بط مسر مضوأو ف «ي ىدلا ةفسالفل اممر انلامحأ

 فاسوالارتن أ ةايمل ابوهم م .انقطانم رعزباىدع هناكف

 ىاغشو ىخناوج نيب نتكاام + اهب ىأرخ قروراق هلتلثم
 قاصاإاريدغل!ضارضرنبعال « ادب اك قحاءادلا هلودس

 ظ أضيأ همف هلو
 7 للعلا ثراو ىدي حارف « ةلع ىف مهاربا زري
 00 مرا سراد مهفلازام + رثعمىف بطلا عمت عدوأ
 معللاو .مدلا نيب لو< * هراكسفأ فال نم هنءاك

 مسجاو ح ورلا نم. بضل اههمح ىلع حورتضءنا

 ٌقياص ناكوهّرق نتداث نين انس تدان نس اوأ روك ذملا ثباثةدفح نمو

 املااسيط ناكومرك ذمّدقملا هيون ةلودلا زعم مان قدا د غبي ناكواضيأ ال

 كل بدق ناكو ىناعللك اكف ناكو سونءلاحو طارقت :ك هءلعأ ارقدالمل

 تاعانصلا عمج حو ةسد:هاودق الااو بطل | ءرظت قاد دح كإ ٠

 تايبالانالةدقو هنف نحأ خخ راثلا ف فءدصت هلو ءاّمدقال ة._مانرلا

 د. ىنارحتاو «لعأ هللاو ه.فاهاعامناءافرلا ىرمسلا مظن نمالؤأ ةروك لما
 ىلاعت هللا هجر ىربطل ارب رس نيارك ذ ةرب زل انةروهشم هني دم ىهو نارحىلا

 ٍق
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 اهدجو ابملا لصو اك نول ىلا هرفس لبق اقفل ونلاال ىلا ةئامسنو
 هنأ نهد تن و قد هرلا نماربك ايش مخدقو مح رو اهكرتف قد 'ىوانمالا

 فلآ تام نودلا ن مهو تامو لاومالا هنود نعلاب هاؤتو تاعاطقا|
 تااطوأ ندلا انتا ثااان.حاص حو ندلاحالص هتءاهاضتتف :رامد 1
 تارلاتلضافلا بكالارصملا زئىل#ا ىبمس. لا نبانفورجملا ىلع ندع

 ريق |قوهو تاء .ابهتح د تبعوهو بوبأ نبهان اروتةلودلا سعينا فا

 نويت اوبل ءامروعتتال ت

 ىقدانراعهتمثدسمأ اتم 5 هر ت مجسسأوو ندم نإ مس

 نويلاو مأنشل [كالمىل ديد نم 5 لم راش ىدو>ننظنالو

 ينفكى وبس كت كل أم لكن ما « ىمسدلوايندلا نمتجرخيفا
 دقنهنب كراسملا نوعلاابأ ةلودلا فسد زف فانتسا نمل اف ناك الو
 اهقوف نمانشملاءاما |مضد ناروتو هب ىلاعت هللا ءاشنا يملا فرسيف ٠ هك دن الا

 نشلاب» اكو ىمعأ ظفاوهو نو فاالادعب متءاراهدعب و اولا نوكسللا

 دا تان هيفي ل .ةاساو قرمثملا كلمهانعمو ةريعل اةغالا كلااوهت 1

 مع -أ هللاو ن نادوتازلاغن وخرج كاك زنا نومع مهلاو هلرعلا دالب

 1 ٍ ا 0 00 ع ادم نت 000

 22 .ماتافرل» . 22 ١
 نيشان م كحل ميهارب| نيأن الى تبان ئنورهز لاق ونوره ننقل د ادا ا

 « (ىنارحلا ميك م !بساحملا سوبرجالام نب سونام انا رك نا ظ
 ر4ذ لد اولا واع لغتشاودادغبىلالقتناغتاراسةربص هرمأ دمى ناك

 نونف و ةريك ف يل ؟ أن هلو ةفسلفلا هيلع بل غل ناكو بطلا لع ف عريو ايف

 قدس نينيئح هيّرعىذلا سديلقا باك ذعأو .افيلأت نيرثءرادقم للعلا نم
 قورصع ناسعأ نمناكو اك 00 ممضوأو هعقنو هذ هف ىدايعلا ِ

 بهذملا ف هساءاهوركن أ ءام_شأ هس.هذهلهأ نب و هت ىرجو لئاضفلا
 ملت رنانن لكسملا لوح :نمععت مو «:ل اقم هيلع ركن أف مهمسئر ىلا هوعف ارق ْ

 هَ نهج رذق مهلا ىلا لودخ دا نمدوءنخ. ةلاقملا كلت ىلا :ٌدم لعد : داعم كال ذ نه

 َل لح هن 7
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 كرويف راسا ب

0 2 

 ظ 20000 6
 ظ الا و طع تددو ةجرتلاهذ هنم غار ةلادعب ودب راسو

 | اذه روك نمرهامتكريفانهه هتزكذام ىلع داب 7 نفل اذه ةءانع

 ةمافشنلا او ةلودلا سعثأ ن علادالب د هال لاقف و

 : ءرالب نعلاورإ رتل ا ةريثكى غو مأشل ادالة هَ رثدنو ؟ل اهم ماقملاورك [هرومأ
 هلنذالاهلأس واهتملمقتس : نيدلا حالا ص هنأ ىلا بةكسف هلك كلَذنم

 معلا جام ىلا قلارملا مدع نمهبساشامو هلاحوكش ومأشلا ىلادوعلا

 كك اهنأو ةمافالا ىف همسغرتهت'اسرنوهذمالوسر نددلاحال_ددهبلالسرأف
 د فلأ انارضحأ هتتازخىلوتالاق ةلاسرلا ععماملف ةريبك ةكلمو لاومالا
 ظ !سكللا اذهّل_برأهدةغرضاح لوءرلاو هرادذا:_.ءال لاق اهزمضحأف
 اداليهذهانالرمامرا دلاذاتسأ لاقف لن ةعظق هفاسعانل نورتشن قوساا

 0ر11 فز يقم د اجتاو رت معد لاق رلئارتث توكب نرأ نم
 1 7 11 لق عازأ حبب مودم لم اتهم ع كلااذ- -ه د حوت

 هأ نءانالومان هللوقن عون نع هللاقا كو همالك نم بتل ارهظ» رادلا

 امكرهشتدل لوسرلل لاق هرخ .آىلا مالكلا قوما نلف انههاذهدجو

 ركؤدال لاما نان ىتاوه-ثو ىذالمىاهبعفتنأ لاذا لاومالاه#معنصأ

 |ورلاداعف هضارغأ غول, ىلا نانسن الادب لصوت هنأ هيف ةدئافلا لب هنيع
 مبضافلا ىؤاقلا ناكو ءىبخا ىف ه]ن ذاق ىرح انئهربغأو نددلا حالما

 رام هات َّت ايبأ كلذ نة قاوشالا حرشافءدوبو ةقئافل لئاسرلا هما تتكم

 7 ىهوناكن مذ ىقاهرك ذ
 ثقتي ةرايصلارارس الردص ع هنأف تتأام نر ثال

 5 تيبأدم ؛ ءلاذو ترمأ هنم *يفث اذداقء انقالاو كوارذ اهأ

 ثصو نامزلاانل قرب ىتخ 5 انوش قّرفت ىلع نامزلا فلح

 ثليكهاغنأالو هن 3 همست ام ىذلا م ا ثءايك

 ثقنلا ةاقرلا ىهو عولم 2 اك كمل عل -اضا|لوخ

 اا ندا حالط هبعأ ن ءسانهرك ذ مّدعملاَعراَملا ىف قثمد ىلا لصوأاو

 3 رن[ هنوف هب رصملار ايدلا ىلا لقت م ىصملار ايدلا لد ردْلاحالصداع
0 

 ,متسو نأ ةنسف هربسدق ندا حاله أ ناك امسجحو نمد سو

 هنأ عمجو



 ناورم نىذاش ننبوبأ ني هاش ناروت ةلودلا سعش مظءملاكلما] +
 + (ندلارخق بقتلملا ا

 هجرندلاحالصناطاسلا || اوعأوهو ولم ا جات همحأو 3 ارك ذمز_ةادق 3

 هن ىلعدحح ربو هءلعت انثثارثكيناطاسلا ناكو ةنمرتك أن اكو ىلع هل .

 ين كال امر شةنب هنأ معز نب ىدهمنيىذلا دبع ىهاناست ا نعلاننأ هغلب
 تبطخواهتو ص> ىلع قوما اهدالب و هاربثك ٠ كمدق ناكواهاكزم رالاك *

 ةلودلا سعثءاأز هف هركسعىوقوهدءاوق تّدثدق ناطاسلا ناكو هس 5

 عست ةنسبجرءانثأ ىف ةر رضا اراندلا ن ءاببلا هجوتوهراّحنا شرم روك ذأ

 ابمف ناك ذلا جرا ا لدقو هيدي ىلع هللا فو أهمل | ىذه هب اهم#و نيت

 نمداعهنائابحرا اع رك ناك ريتك اقلحت ىنغأو ىل معا واهمظءمث

 ىدحإةئءةحح اى هقول ل باح راض ىلع ناطاسلاو نه ند

 هفقساةمرصملارامدلاىلا هحوتو زاصحمانهنايالا : ٠

 ندلاحالصةربس فدا شَنبار 0 يرصنىلا لقد |مهدم اهم دانا

 رقص سماخاض ًاةردسلاا نمرخ .؟ عضوم ف لافورفض لوتسمس دنا عوبافولا

 ممن هع لقت نورا ردنكسالارغش هادو نءعمسو تس هي

 قشمدرهاظ اهتأشن أىتا |ا,مسر دمىفهتنفدو ىدمدىلا بوبأ تنب مأشلا كل 3

 سداناهجوزربقو نيجال نن رعن بدلا ماس>اهدلوريةواهربقو هربق كانإ
 كارز ١ هت-ورت تناكو صج ب>اصدو ريش نبدأ اد سأ نيدجم هلل ادع ىنأ نبذ

 عساتةعجلاةلءاروك ملا نيدلا راعين راهن
 وهررك قلد ,دلا ماسح اذاهو هاهو نناعو عم ةنسناضمرر وشر 3

 ءاقئاخماو ةسردملا تحاص مداخملا ناسخ هللا درع نيروفاك ةلودللا لل
 اممئاكم ىف ةرهشامهو نومساق لم ىد رط ىلع قشمدرهاظ ىف نمتال |ةيلمشلا
 ةنسسحر هتاقو تناكوةرخ الاوان دلا ىف عفان فور »مو ةريثك فاقوأ هلل

 5 دقو

 اسنسسلللا سيلا اسس 2 سلا | اسس سادس . سما دع كمة... عاقب نسل

 اناس روك لا اهتر دار وللا هدب , رق نذ دوه اهون رشعوثالا

 ىلا هللا اشنا نيشل !فنرقذلةعتل هوكرتتن نيد نذل ارصانرك

 رعاة :ةدستلا سداس ةرو كحل مأثلا تمت فو

1 
| 
0 
1 11 

 مسطمملا ثالاا

 هانناروت
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 ظ اضأهلو
 ىند ضان ىذلارادتماحأ مكضرأ معىذلا م اعلارطملال س

  ىبط هل عجأةريس ىلن يأن ذ « اف اوّدصلا لعاعوطم تنك اذا

 5 اضأ هلو

 ' سايقلانعلتفصواذا + هوجو ىلع تب رش ددرجو

 سال مروءشثقّردكح م« روغقدرو ل_مدودح

 هلدروأ و ل.سلا ناك ىف بتاكلا داما رك ذو

 صائم ني-تالوءاتلي وان < اهّردو محتارانفتركف
 صالعثالا ةداهشداعملاءون ب ىئلسوريت نا نر توعدف

 لي ٌرمناءاطعلا ىطعب و ةمسلازئاوجازيص ناكوةريثك هلئاضفو هراعشأو
 أمت هللاءاشنا» رك ذة الا ترمون سده ىدهملازاتجاهتءالو مانأ

 ءاحراخ آر ن*ىلءراكنالااهب رهظأو قرشملادالب نم هدوعدنعةمقد رفا

 ::اكو « رهتشا امهم ناكو شك اًرمىلا هجون كانه نمو ةعب رشا |ننس
 :ةبنقب رفادالب نموربد ىعمت ىتل اهي روصنملاب روك ذملا مّعريمالا ةدالو

 «[ هلا ضوفودثامس رأو نرمثءو نيتنثاةنس بجرر شع ثلاث نينثالا

 دار فهدلاو قوت نأ ىلا[ مب لزب لو نيعد رأد سج ةئسرغص قة: دهملاةبالو

 !اعت هللا ءاثنا هتجرتىف ىتأ.-اك ةئامس رأو نيسجو عد رأ ةنس نابع
 ءذ->اةنس بحرف صتنمتحسلاة لل قوت نأىل الزب لو كلملابة.ةساؤ

 لاعت هللا هجرت سن اة دم_ارصق ةىلا لقن مث هرصق ىف نفدو ةئام-<و

 اا 1 ام لعنيتستانملان هوةنام نم هرثك أ نيذملا نمفاخو 5

 :جرناوريغلارا احن باك قروك ذملامب .ةريمالا نيداذثّنب ريزعلا دمع دع

 ند35 ردو هطيضلوط» قالا دلل طيض مّدق7دقو ىلاعت هللا

 الضفل ا ضعن | كح ناحرسلا لعلة أدخل 0

 ان اهلا فرح فاهزك ذىن ىنان أبريتسنملا هيفمالكلا مدقتدق جارئصلاو

 يريصوملاةجرتقىلاعت هللا

 ثلا



 (1 ظ
 نمتل ذل ةرمثع الثا سعثل !لاوز عمءانالثل امون قون هنأ هنم راتق

 نان ١ ق4 _.ءاعوال_كل ارضحزعم ا نيرازتزنز مل اءاغأت أو روك كما هلا

 من اتاسل |ننهحرتأو انو ندسؤق و هنفكو نانعبل |نبد_هتىئاقلاهل غو ْ

 هسبأريقأ مق ى هلا ةرحئاهن ةددرمتلاق اهلي ق1 ةلايهماع ىله صون 2

 هنأ ةرخأتلا فراعملاء اسهم ىذلا هراقك ىفىنادمحلا كلاأ دمع نيد ع لاقو ْث .
 سس النو عسمس ةنسدلوهناامهرب_غلافو ملعأ هللاو نيءم_سو سد ةنسو ْ

 مان

 نديززت كلامو ىدم فوم نقاب دوك ثوغلا نيديز ٠

 ورع نبل هس نيدوز نب ب عك نيرغصالا امس نبرغصالاريجوهو ةعرز ند :
 نيناد - نين وغلا نيل داو نب سعد بع نب مثج نيو واسعمنب سيق " ١

 وهو ري-ج نيو رج نب عسرمهلا نب نعيأ نب ريسفر نا رعنف وعن رو

 هيلع دو هوهو رباع نبناطخ# نب رعب نبا نيل الامل كلا |

 هلاقاذكم مالا اهماعح وننيماسنافش فران ناش نيمالسلا ظ
 «( جاوتصلا ىرب :رمم ةديرخا فداعتلا ظ

 ابعران“ الادو عةربسا| ن_بح ناكو زءملاهنب أدع اهالاوأمو ةءقب رفاكألا
 كاز ىلع قاف“ الا نم ءارعشلا هند صق ىتح لت اضفلا تايرالاامظةمءا 0

 مان لحد نطل وأزو ملا املا د خوءراظأأو رول |جارممل |نياكر 0 ١
 ةلوق كل دن ع دعس فف او رهقلا -شرن نسا ىلع الو + 3 هد :رفا 1

 مدق ززمروناملارب اريخا نم 5 ىدنتلا ىف ءانع همام ىل_عأو مصأ

 مةربمالا فكن ةرغلا 0 املا ن نضالوسلا اهو راما ظ

 هلوت كلذ نذ ةددحر انك روك ذا مع رمال ْ

 اودي رأامم لهن + اهناتقىلقم ثرظت نا
 ةاولو هرارعأ فشكت « ةر_ظانداؤفلا قاهتاك
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 هكا راع 0 7 5

 نانو م 0
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 ا

 5 1 اا كا ل ا

 نيمي-غ ىلعوبأ ٠
 زءملا 0

 " هس ١ 6 ا 1000 ا 9 فى م 6 2 8 21 ا 5 ا 7 ضب 00
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 . ويلا وع او خل كرش لا للا وو لل اي حن دا كال كوخ ا ا ا
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 ا و ا

 ملعأ هللاو هع وتلا ىلابو تم

 .٠ م (ىدهملانبعاقلانروصنملانيزعملا نب مت ىلعوأ) +
 هزعملا ةرداسقلا نيئذلاوهو بزغملاو ةيرمتملاراندلا بحاصووبأ ناك
 ! 1 نءمةعاج رك ذمدق:ددوىلاعت هللاءاشن | ملا فرح فو هركذ :ةأعو:

 ارعاشالضافروكذ ملا مع ناكو ىلاعت هللا ءاش ن |نيقامل اريك ذ نادف هند

 «باهملوف لا ا يتلإتا الو نال ةكللمملا لب لواغي رظاقيطلا ارهأم

 ةوتبلافوياءاروصنموأ امهرك ذدقو ةديحراع_ثأاض .أزيزعالو هيأ

 | روك ملا ميك ؟رعش ند عطاقملا نهارب |رتمك احل ل

 76 ارييضف :ةطنبو ىدلاىثمو 57 ارذءىت> هءف ىرذعنانام

 1 اردفخ اهملع هر اناا هغدص نرأتءهلبقت تمه

 ٍ اردجأ نات ناكن اوابصد « اريغت لاق.نأالول هللاو
 اريثع تئارتلاروفاكو ام « امه دودخلاحافت تدع" ال

 اضأهلو
 '؛ رعأكملا رسلابوه نو. « هريغ رمالا كلعال ىذلاوامأ

 )آوذشأ ىدنع اهئالعال ع القمل اصملا نامتك ناكرتل

 .مدتأائادهنم تنك ناو د هلقأ نومعلا كسام لكفو

 ' ةمتنلا تا ضمان روأو

 4 انداصن امظءاد- ةعقا 35 هلملو امون لظ فش َمأامو

 0 انفانفلابوكىريحةةوم ع ىبتنثنيأىلاىردتالف مدت
 1 طفاش ءاملاد ران نم اهتلغل .« دحت مف ريسهلا ٌرح اه نضأ

 2 ايواط ضاوجلا فو رهام هتفلأت م هلت فطعن ااهفدنمتندانطفا

 ل !ةالثال نأ ىحناىدان مىكدانو# م-طوج تدث مونىنمعجوأب

 نع اضيأهملانوسأملا نمو

 نامرحما نمهتلالما كف 2 ةياطخأ نمر هذلالعاكو

 نيعيسو عسب رأ5 ةنمودع_ةلأ|ىذق هناكو تناكو 5 ةنكنح اهلك راعأو

 قتعلادازو ةعطقنملا لودلا تح اصلاقاذكه ىلاعت هللا هجر رمدع ةث املثو
 ق ْ



 (اا)

 رغث هباهسو ثالث ةئسرغض نمءرثع سما ا ىف روك ذملا لعن اواو

 قال ضان ناكو رادلا ىرمدملصالا ىروصوهوةيل اعّرس نعد ردنكس الا ا

 لشاز هدا دلومناكو هشكمامل طسضلاو طلانسحّنآ ارقلاو ولا |
 اهنا مح نم هتاعن اك ق تعد دنانلو رأو نيعس: ةنسل اود ىف روك ذلا

 ةنامسجو نيةسسوناةةنسلوالاعس ررهشلوأق فوتو ىقلسلا
 روك ذاا ىلع ن سلا ىأهدلو طخ نم هتافو تلقن د #<وبأ هتننكو دي ردنكسالاب

 هذه ىازفلالا دعب و نرذلاو ملا عفوءارلانوكسو ةزملا تفي ىزان :مرالاووع

 ةركاطن|لاعأ نم ل.ةوقشمدلاعأ نم دب رق ىهو زانمراىلا ةمسنلا
 راكبا ىارنم1 لاو تل لانا ءاهنأ ىناععملا سار كذو مصألوالاو

 ىرو لاو« ىرغل ااه مناحن مليم نملقأ تلح لاعأ نزاع نب» داهتينلا ١
 ىهورودةنيدمىلا ةمسنلا هذ هءاراهدعب و واولا نوكس ولهم اداصلا ضد ْ

 ةنسىا,ماعاولو سا ىلاعث هللا مه ذم ترفلا دمي نالا ىشو ل ظ
 نادل دبا كاهل ةنامدهوةرثعنا#

 ىنايتلا تلاغوأ 4 طرق لهأ نهىنامتل اب فورعملا ىوغالارعن ببلاغ نسمات تلاغونأ)« ٠ ظ

 < ( ةمسرم نكس

 باك هلو عرولاو هقفلاوةناندلاءاروك ذماهد ارنا ةقثو ةغالا اماما ثاك
 عمهنيد ىلع لدت ةصق هاوار اك اواراص حالا ١مل ةغللاىقهعج روهعشم

 ىلاهجو ىرعاعلا هللا دنع ني دهام شدح ا انأريمالا نأ ىذر لا نيا كح هلع
 ىلعراني دما أ اهب نك انااا داو ةدسرم ىلع هتيلغمانأروك ذا تااغىأ ا
 درفد_هاح شيجلاىلال بلاغ وأ هفلأ انمنامكلا اذه هتجرتفدب زينأ
 ىذكتلاةررقسلالو هلءفأ )كلذ ىلعايندلا ىلتاذيولةهللاو لاق رمناندلا ْ

 اهواعو سئرلا اذ هةما باو ةّءاعسانلل نكسلو ةصاخكل هقول ىاف
 ىامدقماذ_هتلاغوأ ناكنا .-وبأ لاقو اممهازتوماعلا اذه سفن تاو

 ةدافالا مج نيعلا عيقلت ءاه»ةغالا ف عماج باتل هلو ةغلا هلة سرا راح ظ

 هللاد_جر ةنام رأونيثالثو تسةنس نييدا# | ىدح |ىقدب رااف كونو + ا

 هنظأ ىناءةلاو 5 امهربغو ىدن , ارك ىفأ ن عو هيأ نعةغالاذ أولا ٠



 ةمقث ىلع م

500 ْ 

 "رفح نيد عَن مالسلا كمع نب ىلع نب .غجرغلا نأ تاب ة رقت ىلع مْ

 . نيل ضافي ىلع نسحلا أن يدلا جان َمأ ىهو ىروصا !ىزانمرالا ىبسلا
 | ىدو* نب مهارب | نيد م نبىبص نينمسحن ا نب ىلع نين بسحلا نب هللا دعس

 31 + (لصالا ئروصلا نو دهد نيد نما

 .دجأرهاطلاانأ طظذالا تصحو م..طاقموديادةد.حرعش اهو ةاذان تناك

 يرطب ردنكم الرغم انامزىلاعت هللا هجرى ايسصالاىناسلا دم ناا
 ىاكسل زن« ف ترثسعهط2 باكو املعىنثأو هقمل 55 صوب َّق عك ذو

 كن احل و هتصءواهراه نمةقرخرادلا فد. .لو تقف ىدجاح رد 2[

 لوقت اهعسفنل لاك ا|فةروك دما

 هد#لولا الت راج نع اضوع د# ىذدخح تد> لمسسا| تدحوول

 هدمماقن رطل ااهرهد تكلس #* الحر مويلا لبقأنأ لفك

 مكلا ىص نب نوره لو ىلا ىنعملا| ذه ىف تراطأ
 1 ا 35 دج مل نمراخملا لانك

 ليلا فرانك رزطفاحماىل حو « ةنسحءامسشأ كلذزريغاسغو
 5 مي وانا وجحا 1 ا ا ا

 ردد فرعت ةنمشل لاق اماءفةوام قر اء قلعتامو سلما لآ 0

 0 1 4 و تمظنةكلذاهخا فا هام. نمز نم لا ازحالاهده

 !ذه ىلع لوق:هلا تريسمثفصو ن_سحأ اهب قاع امو برحلاتةصوو

 ىاهتدالو تناكو «هيلاارمست اما ,متءاسةءارباه دصق ناكوا م ىماءك

 قت دلواسمنأ ىادلا ظفاحما ط تءأزو قدم ديدن امسجو س + شن سرفص

 كتم

2 

 ١ ةئاه-جو نيعسو عت ةنس لاو ش لد اوأ ف ت.فوقو ةروكذ ملا ةنسل | نم مّرح ا
 ةثام-خو ع3ة:رخاوأ قروك ذملاجرفلاوأاددلاو وتو ىلاعت هللا هجر
 ىحس اللا دع نب ىلعاه دج نونو ىلا عت هللا هجر ةقثناكورف-ص ىف لو
 ْ قونوروصب هدام أو نيمو نامثةنسرخ الاعب رعسات د_>الا موي

 اهدلو
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 زهاظ نيداهفل اركع ددهممىف نذدو ةنامم ل

 | ىف هتع«هّمأ نال مقو لواط“ م ضرع هل لصح دق ناكو | درب رب ىلع ىذلا قم

 هككات | ناكو نكتفطروصنموأ ن .دلاربهظ كلما. ماق تاماسإف باع دوقةنع

 دالوأو ىلاعت هللا مهجر شتت ق.تءوهواهاب اهحوز هيأ ةامح ىف هّمَأ جوزتا
 | ريهظ لزرلو روك“ ذااناوضردالوأ مه تار هاظر نوهقملا ناوضركلا
 ةنسرفغص نم نوال نام |! تدسلا مووت نأ ىلا قثمد كلام نيكتةط ند .دلا

 ىرود.ء-ونأ ةلولملا جات دلو هدءب حالا ىلونو ةئامسو ند سثعو نتنثا

 ند سشنءو تسةدس تحرر نم ند سذعل و ىدالانينثالا مونفوت نأ ىلا

 لولا سع#هدلو هد ىلونو ةءئطانلانمه-ةءاضأ ةءارسن؛ ةتامستوا

 ندبرشعو عست هةر ” الاعسررهشرشع عب ارءاعنرالا موت :و نأ ىلا لمءعسأ

 انأ نيدلا باهشداخأ تساجأو ىلواحتذيذّرمز نوفاخ همأهتلتق ةثامسخو
 ثلاثلا ةعما هل. .ل لق نأ ىلا قشم دد.هد- «» رعالا ىلوتف ىروب نيدو مساقلا

 فسوب و شْغَتلا همالغ هلّدق ةنامسوو نثالثو ثالث هنس ل اوش نم نيرشعلاو ظ

 ىروب نيد#نندلا لا جوخنأ ل صو هل:3 ةودصو ىواكرلا شار لاو مدا

 نما ةعجم !هلءل قوت نأ ىلا اهب ماقأ و قثمد كلذ اومحاص ن اكو كنلعب :

 نيدلارب# هدلو شم دةك امه دعب ىلوتو ةثامسجو نيثالثو عدرأ ةنسد هه

 ىىك-:زنيدو# ند دلاروناماع لزننأ ىلا نيك_ةفطنيىرو نيد ني قا
 ايو اهنا وىلاعت هللاءاشن ا هتجرتف 5 1 الا راتلا

 اهماقأو نك :دلارونرمأ تار هلا لع ىتا | سل أءىلا لقتل امارس اهنمافأف ضو

 ناك ةناد فاما ء عأالو تملا امال ياعم اءقأو دادغي ىلا هحوت نّه

 وهو نيكتفطهّذج ' ءلوام هللا دمع ني زنا نيدلا نيعم هتلو دربدم ناك تم 1
 نيعمقونو قئمدلاعأ نم وغلا دالب نيدلا نيسعم رص هنأ !تسثي ىذلا

 عل راةندسوك" الاعسر رهش ن من. رثعلاو كلاثلاةلءل روك للا نيدلا

 هدعب نما دورت مهن اد » © نيدلارون جرت ىذلاودو هنام سو نيعب أك

 َ ا|ندسو ردم قّسمدن هلو نيعجأ هللا مهجر نيدلا حالص ناطلسلا

 هللاءاشنا هوك دو : الادو ه2 ند دا ارون ةجرتفاهرك دف قءاند :دل اربع ةاو
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 ..مأو شع ط.غأ ىف نيو هيناح ىلا نب ردلاداعو للا ا احوه

 مواز هزت لةهسعأ رهاب نيدلا حالص ىلا بجاحلاءاح ذأ

 نيدلاحال_صنالاةءواهرخ ىلا | نق دفا ضأن نطءأو ارسهطفدوهزيودتا

 نارك مذب ىرودو« كولملا جات لقب ةصدخر باح انذخأاملوقب نأك
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 2 «( قوعبسلا قاقدنا

 ا ةموة يدم ىلا حار دب شودحتارممأر صاح اف ةءةرمشل ا ذال ءلا بخاصناك

 ايو راولا ني قوأ نيزسن أذتمو شم دهس ا ناكور صم حاس ص *غح نه
 انلفهةابهلاراسو فاق اهني دمنا تشل روك ذل زبن «-ىرتملا

 هتكلم ىلع ىلوتساو هلدوو شن هءاع ض:ةفزمدت أهملا جرش قش هقازمب

 ةنمتادخ دلما ةرمثد ىد حال هناَم_ع.رأو نيع(سو ىدج | ةنسفكل ذو
 د : رأو نمتسو نامت ةنس ةدعقلا ىذىف 2 ٍ "الاء 27

 ثا[ مث + عأ هللاو نيبو نيدنثاةنسف ناك كلذ نأ يراوتلا ضع ف تيأرو

 قأ ةجرت ىف مّدقن اك هن ءاجن رأو نيعمسو ناس ةةفكاذ د« باح

 0 وهني ىرج ةيماشل دالبلا ىلع ىلوتاو
 ةشدمنمنرقلابااصتو هنلاهجوتفةيراغغ اىلاتّدأ تارحاذمو تارا:

 : أ ةئاتمع رأو نينا و ناممتةنسر ةصرمش» مساسد>الا موق ىرأا

 نادت نيس ذل 69 3 اكلذ كرما ىف ]قو ررك فاست

 < الاو ناوضر كولاارؤثاءد ددأ زدلو ف ادخو هن راب رأو نيد+و

 00 سيلا اور لقت باف قاقدرصنو أ ءاولملا

 خرفلا ذأ هءاون نمو امو عبس تسىلوالا ىداج طس ف ناو طر فوتو
 راهم ةرعدع ن ,مان ققاقدقونو هن اوعت .رأو نمعستو نع" 7 .ك اطنا

 ناضمر
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 العدوو ةريثك حاوت هيلع ا ا ٍ

 ىناعمملا . نمريخ أ كل ذي دال او تاق نأ ارا ىلا عضار اال ”رمأ ل ؟وربنلا]

 امناوبدلا ىلوتمالب وطانامز طساوب ماقأ هن |||

 ىرو:ندلادحم « (نيدلا دع بتناملا ناورم ني ىذاش نتبووأ نيىروب دمعسوبأ كوأملاجات لد
 بنام رغصأ ناكو ىلاعت هللا هجر نيدلاحالص ناطلسااوًاوهو هبأركذ مدة دق ظ

 ةسنلابهنكل نيعملاو ثغااهيفر ءشن اود هلو ل ضفهيف تناكو هرب أ دالوأ ظ

 امك ار رغملا ةهح نمل .ةأدقو هلال امدح ىف هناودنم تلق دع للا

 هلرق بيث اسرق
 ببشأ ىل 1 درْغْلا بن اح نم “ اك ارهقشءأن ه لقأ 0

 لئن لمتنا 5 العلا اذا كن |مهس تاقو 7

 ةديرخلا باك ىف تناكلا دال اهلدزؤأو

 طغس ني-ىنامو « ىذربني>ىفابحاب 7 1
 ط_ةنمك لاكن دن ىلع درو نم 51

 طلسم نكس لك « اطلس افجأ نم
 طرفأو قوثلا د حرب ناو ت تريصت دق

 . طلغ كتمفالتلا» « امون رهدلا] علف ْ

 اًضأهلدروأو, ظ

 اضعهظل ىح افسارهاشابو « هّدقب  هدثلا جراوباملا إ
 أابرضالو انعط تاو احامو تم 5 اعرف تال -امدمع او حرلا عض 1

 تدك :سةحماىذى هتدالو تناكو داس ءاشأ هواش أكل نرخ اكو ظ

 حست :ةتسرفس رع رتعلاو ثلاث || سدا مو وو # ةئامدعو نيسجو ||

 اهرصاحامل ارملعه تب اصأ ةح ارح ع نه بل> ةنيدم ىلع هنام جو نيعنسو '

 ارملعمذو زن مون ةحار 21ه:ءاصاوىلاعت هللا هجب حر نيدلا حال هناطاسلاهوخأ
 ةنزعط ة>ار لا تناكو ةروكح زاهنسا|ن ممر |نمرثعسداكاوهو '

 ذأ دق ناكندلا حالصص نا ىماشلا قربلا فىناهمسالادالا لاق هتيكرف .
 اميدف دلبإ هلو د ل.ةو ملصلاا دعب مننا ىنةفاب باح بحاصنيالا دال 1



1 8 

 لا 1 يلا 0 3 0 5 ْ
 ا

0 

7 
0-0 5 

0 
1 

0 

8 

 ديلا
2 7 

6 

: 1 
34 

 !1 نر
 ئ دلو 000 « نسعلل هللا كرا .

 ٠ اا 5 رفظدٌ نو رهنبااب
 1 :و «٠ |مثمأ دارأ ارسحت ىردنامهللاو لاةنومأملا ىلارعشلا اذ هىغالف
 1 مف ىلا هلوصو نم هم ةئلاثلاةلءالانارو ىلع نومأ لا ل:داضن [ىريطلا
 . ايو اتلاك هر فلات سايل درت ماع

 ماد كلدس 1 كتاة,نهالاتو

 5 ةدةلاقف ه هركذ مد_ة:دقو تلق ىدهملا نب ميهاربان ضان )هلأ

 .؛ "ايه نسور قانمنوحرأ امتزوريتعهعممهلءللا كلت ققاودقوأو

 زومأملا كلطال ىرمطلاربغلاقو « فرساذ_هلاقو مسملع كلذ نومأملا
 4 رذاضن احاه دوه. .أ1| تفزاملا عفدن ذاهب لن رابط لرحللا

 مأا لاقو بتاكلا ف سوت نيد_جأ هيلع لعد دغلا نم سانا دعق اسف

 ةانلاو ةكرملا: ذو ةكربلاو نعل رمالانمتذأ اسعمللا كانهنينؤملا
 1 نومأملاهدّكنأف ةكرعملا

 ملظلا ىف نعطل اء قداص « هتب رح ضام سراف
 مدي مد نم هتةناق د4 هتس هر دي نأ مأر

 ذ احر مما سال اورأ كلذ ىك- تاناككلا نسحأ نموهو اه ذم ضّرعي
 : أ هللاو هولا اذ هر ىلعةصقل هذه تيوردقو تاناثكلا اك

 : ٍاهماعدةعو نم" :امورمةءةنسناضءر رهشىف 5 أك اذهىرحو باوصلاب

 نالثل سدا مون هناو تناكو هتمدص ف ىه هونومأملاق وتو نيتامونتثثا

 نآىلاةذعب تءتبو نع-ةئامو ةرثعن اع ةنس بحر نم تءقبةلمأ ةرمثع

 نةثأمو نيعيسو ىدح |ًةنس لوالا عبر نم نيب ثالث ءانالمأ | مو تموت

 نين اةنس رغصنماتل- نءةلال نيذثالا هل لاه دلومنالة:ننو اءاهر عو

 هرودصقم هلب اقمه.ق ىف تنفدامالاق» ودا دغببا تاذو تاكو. هتامو ندع سنو

 ءاقلا خفي حصل م ةو«ىلاعت هللا امهجرن الا ىلاَةبقاءاهئاوناطاسلا عماج

 دأب ىهو ل اسلا ماللا دعب و ةلمهملاداصلارمسكو مماهدعب و

 بتاكل اعل !لاقو ىناععمل ا هرك ذاذكح اطداو نم ةدع 2

 3ق



 ) 15 ه)

 +( ىلاعت هللا ءاش ناهس أريح ا |

 اجو تذق نومأل ناكوربششا لوتالاو بقل ناروو ةدد_اهعما نالاقب و 1

 هلءمدوجعب مل امحار ذالاو الولا نمل عواهرمأب اهوبأ ل فتح و هنماعب أناكملا ظ

 ن.عثاهلا ىلعرتت نأ ىلاهرهأ ى م :او لص افي كل ذناكوراصعالان :مرمدعّ ظ

 ءاسعسأو عايض ءاسعسأ اقرا بيف ك_م قدانبهوجولاو بالا اوداوقلاو

 اهدقف لحرلادن.إ تعقو اذاةقدنبلا تناك كلذربغو تاو دتافضوراوج |

 هيلا اهعقد_ف كلذ د_صرملا ل .كولا ىلا ىضما فام عاذانةعق رلافامأرقف
 دعب رن مناك انا دا دز احوأ اسر ذوأرخ 1 اك-اموأ ةءمض ناكءاوسا مام رسسو

 ىلع قف: أوريذعلا ضرب و كا مث اونو مهاردلاو بن اندلا سال رثا هىعءءالذا

 ازاكو هعابتأو هدانجأ نمهعمناكن مرئاسو هراحصصأ عيبجو هداوقو نومأللا
 هركسءءمذ نه لكو نم>الملاو ةءزاكملاو نيلاسملا ىلع ىتحى مالا قاخ
 نأ ءضرات قىرعطلا 1 هءاودلالو هسفنلأ شىرتشي نمركسعلا ف نكيلف مف ١
 جاتكام هعم نم 0 .<و مون لكى هل دن امورمث ع ةعاست نسما دنع ماا نوما ١

 دنع نر مأملا هلرمأو م دهرا ملا فل مج مهل ةقفتلا غابمناكو هلا
 قرذو نسا ساق ملصلا م ةهءطق أو مهردفاأ فال | ةرمثعن هقرصتم'

 نسل اوف نومأملا جرخ ا نيوهدف . لاق م هعدحو هرادصأو هداوتق ىلع لاسملا :

 هنسلاوثنمن قب عسسل حلب رصلا مق نملحرو ناطر رو ند نرأ نامل 1

 هربع لاقو ةنسأ | هده نم هرافلا مود سجل ادع تسد رم

 نأ +م23 ىلع ترثن هيلع فقو الف بهذلانج وست هريصح نومأللشرفو. ]

 لا وسنملاريصحلا ىلعة فات ئا "اللا طقاس:ى رالف ةريشك ١

 ىذل ا باجحئ اورج ةفصخلاق نيس احنا هذه دهان *ىس اون انأ هللا ل تاق 1

 جازملا دنءامولع 1

 تهذلانمضرأ ىلع ردءا.صح ي« اهءةاوفنءىريكوئرغص ناك
 23 قاطأو طاغلاًةنانا عضوم اذه سلو تدبلا اذه ىف ساو انأ اوطاءدقو

 ثاذ ؤءام طخ اوءار ره الاوت روك ىسراو بارع نودأملا

 ىلهامل !مزاح ند لوو هءق : فرامتس اسمواوءنطأف

 و ل تو حم مج

 نارو



 ظ ):١١(
 درمملا ل اقامركمىن درور اني د فل أب ىلرعأ مثل اع هللا ءا ش نا حام | ىلع لاق
 ةلأان.ضوتنفةئامهللاندد ساسلا نأ اء تل [رتشنكا ىللاقةرصملاىلاداع
 ,اإف "و1 دس ونت اك ل حر لعآرق لاه ضاش أ ربما ىورو

 قوت + اف اك ييناعانأانأو ارخهللا ك ارق تنأامأ للاتورخآ
 : :رأو ناس لق و نءةئامو نيون :رأو عست هنسيف روك ملا راملانامع

 ْ ىلاعت هللا هجرو ةرصملاب نيدث امو نيثالثو تس لءةو

 «( ج اهنصلا ىربمتا دانمنيىرب مز ني نيكل حوتفل اوأ)«

 ذلاوهو راشأ نيكل نكسلل فسواضأ ى مهل وو هرك ذمدقلا سدابدجوهو

 نصا ارادلا ىلا هوت دزءه.قد رفا ىلءىدمعل اروصاملانيزعملا هفاذخسا

 معو ىدج | ةنسد |ىذ نم نمقي عسسل ءاعن رالا موبهارااهفالكتسا ناكو

 الا تبرخودالبلا هلا إو هلةعاطلاو عمدلابسانلارمأو هئاملثو
 |لاقمتاهلعذ ىف هءاعدك أود روفأب زءملاهاصوأو هعماب لاومالا ةأمحو

 دال ا لهأ نع ةيامملا عفرتنأ كاب اءابشأ ة ثالث سفتالف هي ٌكتدضوأ ام تدسأ
 أ ىرنأ نو ربموناف كاع ىنب و كتوم نمادح أ لونالو ربربلا نع ف.سلاو

 ادو نمداعو كلذ ىلع «ةرافو اري ةرضاحمالهأ عمل عفاو كنمرعالا اذهب

 اهتيعروهةلود مام ىرطنلا ٌماتةربسسلا نسح لزيملو هدالولا ف فرضتو
 ثالث ةن هم اىذ نم نمق : عم تلدحالا مول قرود

 1 أقد عضوع نيعيسو

 انف ءرث هدي فق تر ل حقو جنلو ل ا هاء تناكو ةمقن رفارواحم نالكراو

 بماعت تدؤورئاشداا نا لق ىتحة:ظ> هنا رأ هل ناكو ىلاعت هللا هجرا مه

 اللاو ةداحوملاءاملا مضي نيكلبو 5 ادلوريثع ةعيسةدالود>او مون

 نوناهدعد و ابتك نمتانثملاءاملانوكسو ةروسكملا فاكل اديد-هتو

 اياهد عب و ءازاركخواهتق نمةانئملاءايلا نوكسوىازلار سكي ىربزو
 تالاءديقحو ذدتعمالا فرس فروك ذمهطافلأومتنست طضووسنةبقبو
 + وواولا تف وهف نالكراوامأو « ىلاعت هللا مهجر س داينيز ملا نبع

 نونوفلأ ماللادءبو ةذك اس فاكمئاضيأ ةحوتفمءار فلالا
 ناروب]*



 ا 5 ْ ' 0

 مدت ن 0 سم ير 0 .

 ٠
 فرابملاو .ة هرهنيناحالاءاهقفلا هش طقاب او تءأراملوقب رمص» د

 وهام نأدرملاهاوراممو عرولا ةياغف ناكوروك ذملا نام ءانأ ند

 عشانا اا : ردن فر انيدةئامهللذيو هب ويدس ب اًكهماعأر قمل هدصق مم 2

 0 دو كَدد أو عم هعفن :لاهد هد ٌدرتأ ناد تاءج هل تاةؤلاق كلذ نهن ام عو

 تاك نمةنآ اذكواذكو دي اهلل ىلع 3س بتاكلا اذ هنالاقفكتةاض

 لاقهلة- جو هللا ب اك ىلع ةربغامّمذاهح هن مأ نأ ىرأ تساو ل-جو زعل |

 ىرعلالوقب قثاولا رض دب راح تنغنأ ق فت
 لظةيشمالسلاىدهأ « الحراك اصمّنا موللظأ |
 مهنموَنا مسا هلعجو همسصن نموهتةالحر بار ءاىقةرمض ان ن اكن م فام 8

 اقل زامل نامقعانأا هش لد : هرم هب راجئاواهربش هنأ ىلع هعفر 1

 نمملاق هيدي نيب تائمامف نام عوبأ لاق هضاب ىئاولارمأف بصنلاههان
 ثزام ماسد نزاممأ مت نزاما نزاوما ىأ لاق نزام ىبنم تاق جرا
 كود ءاقي ممنال كمان لاقو ىيوذ م الاكب ىهاكف ةعبب رنزامنمتلق هعبب :

 ركملابههجاوأ ال. 3< رول 4م .-أ نأ تدرك ىلاقاسعمءاملاوءان أ

 لوى ليال دعا 2 5 َنيْثْمْول ارم ان 1 تاق 17

 0 لب تاقف هيصنت ماالجر عفرتأالح رو ا نا مولظأر ءاناا ا

 ذحأف كتءاصاىنهعرد_هءمكراصمّنا تاقف كلذ 1 ولاقف نينو ظ
 ع د ةلزتعوه تاقف ىئضراعمىف ىدي يأ ظ

 مف لظ لوقت نأ ىلا قاعم مالكا نأ «باعلب ءادلاو دب بوصنمرهو باه
 تلاقاملاق نينموملاربمأ اب ةيذب مت تاقدلو نه كل له لاقو قئاولا ه: كتساو
 ىثعالا ل وق تا ا لريسه كذع ا

 مرت لاذاري__بْ ناهد. انو مرئالاتب اانأ

 م-رلاانمعطقتو ىضد + البلا كتر عم ااذاانارأ '
 يرجو تاةلاتا1تاةاخلاف

 حامفلاب ةؤبلخما دن نمو 33 كب سهل سدا هللا" ظ

1 

 ا

 بتبضصو ٠



 فدع نس 3 وأ

 ند-رأا

 نزالاناةعوأ

 ُ او ير أو تستنس ال هنبالو تاكل د ف عدلا

 ْ ىلاعت هللا هجرنيغن رأو س< ةنسلئقو حمالا

 5/1 نيران انه نشر ن نجاد 1 وأ #

 ل «(ىوزخغا ىثرقلا موز نيرع
 : ةاورك ذ,نأ نحّرؤملاةداعو ههنا هتيتكو ةزيدملارةعمسلا اين ةلادنغأ

 ا ههلاقاضملاو هلا فاضا |لوالا قفاوملا فرحنا ىف هعسا هد ا

 2 6 ذملاركب وأ ناكو ان ابىنكلل درغب ن« نيءترؤملا ن نموءابلا هتك ذاذمهلف

 ع قار اءواو نت رق بهار ى عمه ناكو نيهناتلا تاداسنم

 !!ىذر باطلا نيرعةفالخ ف هدإومو مونع هلل |ىذر ةراعتل !ذلج | نم ماشه
 ىعمت هذسل اهذهو ىلاعت هللا هجر ةردجهلل نيعستو مد رأ نس قوتو هنع
 001 00 هما ارا تارهال كاذب تيمسادغاو ءاهغلا

 او قأيسواندلا ىفانتفلاو لعل ارمشثتن امهتعودحاورصع ىف ةئب دااناونأك

 مجذق 2, 8 هللاءاشن | هعضو مى هلع هدذن و هؤرح 5 مهم هداح ١ او لكم

 لادتف نم: سقءاملعلا ضعد

 ا ةحراش قحا نع ىرضهنعمقف 5 عَ فدخل وم لك الا

 ١ «جرانركو أ نامل دعس « مماقةورعهللادسع ذقت

 هدد نشا ذأسا مهتفرعمىلا انتامزءاهقذ ةح اح ةرثك الولو

 مهمل |:ديءاوصخخو ةعمسل |ءاهققلا مف لق اءاورصتل!ذ_هقوهرك د

 ناكدقواجاورهشو مويا تراد مهلعهللاتاوضر ةياحصل دعب ىوت ءلانال

 :ءهللاىذزرع ن هلل اذبع نيملاسلثمنيغراتلاءالعلا نمةعاج مهرصع

 مل | ظفاحما هلاقاذكه دعس اءالؤذلالا نكست تمل ىوتفلا نكلو هلاثمأو

 . هسند>- نب يدعم ةوةمق,لمقو نافع نيد نيركناعورأ)

 «(ىودلا ىمصملا ف زاملا

 رىأو ىهءالاو ةدنبع ىنأنعسدالاذجخ أ بدالاوو فلا ف ءريصغ ماما ناك

 / :كت ام اور هذع هلو عفتن اهيو درملا سابعل اونأ هنع ذتأو مهريغو ىراصتالا

 .اتكوماللاو فلالا ناّكوة ماعلا 4.3 ندنامناك فدئاصتلانمدلو
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 ( لو هيلع هللا ىلص للا لوسر بحاص ينقل |ةدلك نب ثرحلا نب ع ب

 نيتئامو نيعب رأو عس:وأ نابت ة:سرصمعءاضقلا ىلوو بهذملا ىننحنأ
 نءنولخ نامل ةه4 امون لكوتملا لق نماهءاضق اسءلوةماهمدق لإ

 هتقب رطل مجو هريس نس نو هرهظو نتثام و نيعب رأو تس ةنسةرخ در لاى ١

 عفدي ناكو ةروك ذم ع اقو رمدم بح .اصنوو طن دنأ عم /وروه شو 1
 اهبف فرصتنالواهةةاهكرتيف هلر ٌرقملا نع اسر اراضي »فلأ ةندس لك ؛

 حنتمادهعلا ةيالو نمدضتءملادلاووهو لكوتملا نب قفوملا علل هاعد

 غامملا هلم هبل اط مت دج هلقت هءأو ةروهمشم هم ل اوكلذنهراكد ىلا

 دجأ ىدقسافاسكرشع ةيناسق اكو هقخهدلا هل مش ةنس لكم ذخأي ناك ىذ

 هرمأ هلقةعاامو هلاطاذهلف اهب مانقلا ن ءزهن هنأواؤسرخأ هنأّرظ ناكو هذ

 قب وهلة قالك هلءج -و لعفف ىرهوجلا ن اذ اش نيد ىل اءاضقلا 0 ْ
 قاط نم نومدلا ف تّدح ناكو ةرتثكارارم سانلل هفقؤو ننس ة ذم نود

 تكل 2ا عاما عاطةن |نولوط نبا ىلا اوك ثب دس 2|ناصصأ نال هم
 هأن :رك ذام ىلع تّدح ناكو لعفف ثن دحلا ق هن ذأ: نأ هولأشو راكجن

 ناكو لجو زعهللاناتكللنيلاتلا نيثاكملاد_> راكب ىضذاسقلا نأكأ
 4 يل م بقت نم عجب صصق الع ضرعو هني اليخت مكحملانمغ رفا

 ىنالجر كيلا مذ_ةتراكبان لوقيو «سغن بطاذ ناكو كيو هن يداه
 ادغكناوجنوكب اخاذكب تمكحواذك" قنامدخكيلامّدةتواذكا
 نذلاناىلاعت هلوقموماعولتي و نيعلا دارأ اذاموصخلل طظعولا نكح ناك
 لك قوعأنم 10 هن , الاون[ ىلل|ال٠ ءاقانممهئاعأو هللاد »د نورتشن

 نيت ١ |هنبس ةرمدمل ان الو كو # تقو لكى دوهُل |نعلأس و تق

 نوال سد ا موانوع»مءاضقلا ىلع ىابوهو قونو 0 ةئامو نينا

 نينا ضاقالبم دعب ضد تيغبو ريصجنيثأمو نيس ة شح ىذإ
 نيكسم ىب ىلصم دنع ةلانهروهشمادطابطن با فب رمذلاريق نهتم رقل هزت
 ةياكسساب فورءمرر كلما قد.رطلا نيبو هذنب وكلا تحت قب راعلا ىلا

 ل لخ ؟ا

 راكب ىذاقلا نبهللأ د سع نيرعشب نيهللا دمع نةءعذرب أ ني ةسنق نيراكم :رك ورأ ىغاقأا
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 عاق 1 ْ 7 و ةعيشا قا ةنتقت#|ن ءاقئادوف:أف ١

 3 ءااطم ىف ىلا «ثو هناصبسس هلل نأ تليف هثو ضف يق اط تلزغو لعشملا ءودم
 أرالب نيت هت مث نمقن :ادلا نيح ردم ىلأ لاق ىلاعت هلل هللا كداخ اذه نم ىداقت

 . ردت حام تاقواىلال تاقف هللاد_ب علاق «ةهاريمخهللا كضوتعب ىتح لام
 دع ىه تاقف ةأرملاهذاهنذلب وأتلا لحالات اوس ىنسام لآقف الام سأر
 م عرولا تلعت ىفاحئارمث لاقو تين انهه نم فأ لاف :ىئاحم ارش تحأ
 عنصهمف قولا م لك اال نأ دهتدت تناك اهناف قع

 آ .ملكتتملا نا هيقفلا ىس رملا ةعركىأ نيت ايغنيرعشت نجرلا دعوبأ )< ننال

 «  ( هنع هللا ىذر باطلا نيديز ىلاوم ندوه 5

 0 2 ادّردو مالكلايلغتشاهنأالا ىننحلافسو. نأ ىضاقلا نعقفل اذخأ

 ةةئاطلا بنتهنل اواتجرعناكو ةعمت لاوقأ كل ذى هنع كحو نآرقلا قلك

 هنكلور فكي سلرمقل او سهل دوهملا نالوقب ناكو ةمجرملا نم ةيس رملا
 هلا فرعنالناكو هنعهللاىذر ىفاشلا ماخالارظاني ناكو رفكلا ةمالع

 فسوب ىأو ةزدنع نينا. فسو ةلس نءداه نعت دل |ىورو اش> اذان نيو
 ةقوكل اب اغايصان دوه ن اكءانأ نا لاقي وىلاعت هللا مهجر مهربغو ىضاقلا
 5 و ,رملاو دادغبب نيدنامو ةرمذع عست لمقو ةرمثءناميهنس ةحلاىذفقوتو

 ةنه ذل ماهم نيس اهدعب ولوتمق نمةانمملاءايلا نوكسوءازلارسكو ممللا مفي

 | الباك فدسسو أ يزور ذاذكه مد ءةئرق ىهو سا رميىلاةم_نلا

 دالهننب نادوسل !نمسذج سن رمان ا نولوق. م دم ل هأ تمعمو فرطلاو

 هالة اتم «مهدالب وةيونلا نم سنجل اكو رصمرأت دنمذإ .أوةيوغلا

 نومعزبو ىسرملا اهنومس بونحلا ةمح ان نمد رانج رءاتشلا قمبعت أبو ناوسا

 ناك هيأ ن فلا اذهيىنتعي نم طخ تدأ .ًارخ ا متلعأ هللاو ةهجلا كلت نم أت هنأ
 رونو جاحدلار مني وهو لاق هلا بستق سا رم برديدادغب فن كج

 هعنص,ايرقلاو نمل أنس رع قاق راازمخا وهدادغت قس رملاو تلق نيز 2 ازيلا

 ظ يلا رج بئارعب رقلا لدي سعلاب رصم لهأت
 يانا
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 )ا ه5) ظ 1

 ولرادلال_- اد نم تنب تلاقف قاحلارعشب لاقؤ نم ل .ةفةقا اهملع قبل ١

 ىلا ءاهنالىفاحلا,بقلاغاو ىفاحم ا مسا كل نع بهذا نمقت اديالعن تدرتشا
 فاكينأل اندلاع عطقث ادق ناكو هلعن ف دجألا«سثهنمبلط» فاك

 ٍفلحو هلجر نمىرخالاوهدب نم لعنلا ىقلأف سانلا ىلع ك- 32 ركحأو
 اهلعحأف ةمفاعل اكذأ لاقؤ نارا ”ةتاكأت ربل لبق واهدع العن 0 1

 ينعهءاسانةرع ”الا ف ىنضفتلا :دلا ىف ىنتروعش تنك نا جالافئاضد نمداماو
 ًايهتيلفان دلا بلط نم ل اقو هءلقرمع» .ىعنأينلا قلما وتعمل /
 ثددح ا اذهةاكز اودأ ثب دمنا نادصال لوقد أرب تدوم موضع لاقو ل 1 ٠

 ىرس هنعىورو ث. داحأ ةسم ثد دح ىام لكن م داع لاقدتاكزامو و ا
 ةنامو نيس ةنس دلوع ناكو م مهنعهللا ىضر نيخاصاا نمةعاجور طة

 نيشامو نيرمشعو عسسل ةو نبرشءو تبدهنسروع "الاعب ررمث ف فوتو

 هجر ورعل“ .ةودادخ,ةنيدعناضمرىف لدقو مّرخأ ةاعءاعبر رالا مون لة

 تاددهأ ّنكو ةزيروةحوةحضم هو تارخأ ِ

 رشب او ماع نزف رش, ارمخأ توم ل. ت'امةغضم نهربك أو تاعرو ثا دبا

 تا :كلا ضع. ىفتأرق لاقف كلذ ف هل ليقفاريثك ءاكب قى وادي دش انو 1
 ىتسا :أتناك ةغضمىتخأهذ- هو ةنئادلسا رةهمددث قرصة اذا د بعل

 انأان تلاقف ىنأ ىلءةأرها تادثد لم :- نيد جأ نيهللادبعلاقو اندلا 1
 لزغأف جارسلا فاما رو حارسا ءوض لع لسلل ال ا: أرعا ىاهللادمه

 نا أ اه لاقفرمسقلا لزغن*جارملا لزغ نيبأ نأ عل هفرمقل هو ١

 نا: أ كلل اد_عانأ انه[ تلاقف كلذ ىتدت نأ كد اعوق رق ممتن كدنعنإك

 وه ا او ك وك وكمال نأ وح 5 اافلاقذى 2-0 |

 تمعمءامىنءان ىأ ىللاقف هللا د_+ءلاق تؤرصن ات قامت هللاىلاذاكتتن ا
 نأ ىلا اهثعمتف هللا دمع لاق اهعدتا ةأرم اه ذه تلا سام لشم نء لأسر الق نان

 1 رما نادل تلقف أ تنتأذ 7 :.تسأاس تفرالا قاح ارش ,رادتاخؤ

 الأ رماه ذهنوكتت نأ لادم ريعتلاو ههلباو اذه ىأ ل اقف ىاحمارش نا

 تلاقفىأىلاىفاحما اب تأ نعت اجاضبأهللا دمعلاقو قاحتارعب تأ

 مهرد فصنب هعبأو هلزغأف اناقامهبيرغنأناقنادىلانسأر هللادبعاأإ

 ': م2 ير ويس انك تا
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 يري ا و
 2 ج # يل ا ا ا

 |( دبع ن ناهام ناله نءاطعنبنجحرلا دبع ني ثرحا نب رش, رصنوأ) قاحل ارعث 1

 ل
 . بوقعبل هلوقب راب ةاديهف ةيالو ىدهمل ايزو ذو اذن توقعت اخأدواد نئا

 *نئاتكاكعأن هتوف كانأ ع اما ىربانملا قرف اولج اومه

 م .كابولاق كلاءماراشب نا هل لاقو ىدهملا ىلع ل دقدؤ أدهش ىوتعد م : غأمف

 / ةدّس فد ال لاقف كلذ نم نين ..ا ازيمأ ىنمفعب لاق لاق

 ناسمكودصااو قوبدلاب بعلي ع هنا نب ةف.طخ

 نار زبخلا رح ىسوم سدو “© هري_غدي هللا انا دبأ
 مهنلادحوف هئءوقع.ف هحدخق هبط لذ نأ وقم فاد ىد عملا هماطق

 ١ و ميلا ضو ءارلا توكمو ام ةيئاسافل لا عع وسو معا | ىقءاقلأ

 للا نوكسو فاعلا فو ةلمهمانيءلا مذب ىل. ةعلاو « ةمعم ءاخ اخةنكاسلاواولا
 ا ةلسق ىو بعك ني .بةعيملا ةب_نلا هذ همالاهدعب وات نفدان 8

 . ةثمءامئاهدعب و ةحوتفملا هل مهمل نمعلا دي دشتو ءارلا ماو ممل مضي تءرمل او«

 الذ, بقل طرقلا رو ةنعر اهدبحاو ةطرغل |تاعرلاو تاعرةيذأ ق ئذلاوقو

 اسرتسالا ثءرلاو ةكنح لفسأ ىل تلا كي دلا تاثعرؤ هرغص ىفاٌدعرم ناك هنال
 مصأ ا ذهواذهريغكلذي هدقلت فلمقو هنم قتشاةطرقلا مساّناكو طقاستلاو

 ةءروءذمءارفلالادغبو ةهعملاءاذا مفو هلمهملا ءاطلا مضي ناتسر ادطو 5

 ةءحان هو نون فلالادعب واهةوف نمةانشمءات م هةلمومةنك أس نيساه داعب 9

 ٠ نم ةعاج اهنم *ح رخ نودعج ىلع لب ره ءارونادأب ىلع هل عسشم ةريمك ٠ ءازعلا 7

  1ها

9 

 'ىزؤرملا هنع هللا ىذر بلاط ىنأ نب ىلعدي ىلع ل - أر روبعب هللا دع مسا تاكو

 + (مهتعهللا ىذر ةقير طلالاحردحأ احلا, فورعملا

 نءةي رق نهورمنم هلصأ نيعروتملاءايقتالانا.عأو نيملادلاراكن هناك

 تدسو ناكلاوءاقراادالرأ نم ناكودادغب نكسو ماسرتاماس4 لا ةباهارق
 ا,مقطو دقو ىوتكم ىلاسعت هللا مساهم ةوةقرو قد رطلافباصأ هنأ هت وت

 ًايلءو ةقرولا اهب سطف ل ادعم تناكم هارد, ىرتش اواهذخأف ما دقالا
 كا نندط“*ال ىعما تدمطرمشب ان هللوقالئاقتاكمونلا قىأرف طن اح قش

 ' كارعنىاءملا بانا هنأ ككو فات هءون نهدتثاسإف ةرغ ”الاوايندلا ف
 ىدف
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 ناس ةئسلوالالقو ع * الا عسرربمث ند رشد فات |ففتوةئاهفترأوا

 هللاهجرار :أوةسةرشع ىنل اةئطأ لا ماقاودربو رم لايك راو تنسو |

 ءانثلاءابلا تفو فاكلااوءا رلانوكسو ةدوملاءاملا حب ىقو راهربو «ىامت
 ءابلامذب درحوربو 5 فاقوهن 1 ارفلاالادع واهم نم

 ةلم-هملاداهدع و ءارلا نوكسو محلا ارسكوواولا نوكسو ءارلاو ةدحوملا

 00 نماذس راريتعةيبابخ لعادل

 ر-فاطلاوأ ْس رهاط لضفلا نأ يشلا نب نبا يهارب اربا قوعسا ىنأ نميشلا نبا تاكرب ,رهاطا اونأ) <

 درعا قشمدلا ىيشخلا مشاه نيساعلانبدجأ نيد نيىفعنيمهارب نبت

 *«( ىماسالا افرلا ىثرفل | ىنوربجلا :
 درغن |هنات رباك الاد رغاصالا 4 أواه درفت تاز اح أ وةسل ات اءاعم ل نأ

 درفناوىفافك الا نيدجأ هللا ةمهد أ نهةزاحالاو عام لان وربع قى

 2: فلام اتاناقل1 بام قرعل اى ىريرحلا مساقلاد# نأ مةرتاحالابا
 هّدجووو ا ؤوه ُتّدح ثيداحلا ثدد ن نموهو ةرصمأ | ن نمةناعمجو ةرشغىت 30

 قوتفساس:لاب مود ىلءالاانٌّد_جناك لاف ني.ءوشألا اوه« وأ ل سو

 روك ذاارهاطلاىأ داومناكو#+ ع وسلا ىلا ةبسن ىعوشخلا ىعمف بارا ف
 رغص نمنب رشعلاو عداسلا َهلءأ قونو هن ام ورع ةئدس بر ىف قش هددأ

 ءدلاو لع ضداز ةلانا بدخل نمنقدواك لا

 ىذلا ىطامنالاو شوفلي ىلاةمسنأ ةنسفأه ا سوا

 رهاطلاى أ ناعحأ نم ةءامك ثهّمجاو فورمات اضد أ شرفا اع

 ىلاددر ناك وهبها ازأب دلاهدلو تءقلو ىنوزاحأو مماعت<««وروك ذملا

 هن مهنازاجأو هتاعوهمم عسب .جىزاحأو تاقوالان هربدك يف

  حوتنلاوأ * ةرهاةلا.ناوجربةراح هما! ب سني ىذلا ناوجربح وتفا اوأذاتسالا)# ا

 ناوحرب رظا اعاطمرعال دفان نأكو هتلو دىرب دمو رمدم بح اصررب زعلا ماد ن هناك

 ةئس فكل ذو ةريضحلا لاعأو برغملاو مأش اوفا ورم 0

 هللا ءاشناوربخن «فرطرازتزيز علا ةجرت ىفىأسو ين اهلل

ُ 



 8 ونبدا نيس ا ىأ ةلودلاز «منبةلودلاز هبقللا اراء تنيروص' وأ رام ةلودلازع 1

 ةلودلا كرو ؛ :

 قوراكرب ٠

 كنا

 « ( هتداعا ىلا ةجاحالف همسن ةقتو هس أك ذ مَدقتدةو ىلع هدا

 ٠ هالا وتو كانهر وك ذملا ذرات ىف هتوممون هببأ ةكلمةلودلاز 0

 :١ 2 0 نوران حفلا هام داس قادم ىلع نامز هاش هتثباعئاطأ |

 1 دو ىلاعث هللاءاشن | ملا فرحه هرك ذك الادعن رد :نيرك وأى غاقلا

 3 تتعيرقلادبد_ئابرساكلمةلودلاز ءناكو دن :اشلثو نيتسوعب 1

 ماسقلاو فالكلاو تاحارخنالا ىفاعسرةمناكو هعرم دق هسئرقد ميطعل اروملا

 : وبن. ةلودلادضءلوحدد- :ءاناث-لاقدادغب ىعثل ريش كح فئاظولاب

 نع ةلودلاز ازعهلت5 دعب اهكجا مال دادغب ىلاروك ذملا ةلودلازعمع نءاوهو

 رهاطلا ىأهريزو ةف.ظو تناك اذلقف ةلودلازعىدي نيب دقوملا عملا ةفظو

 قأسو كلذل ار اثكستسا ىءقتل اودواعب ملف ربع لك قنمفنأ ةبقب نيد

 نباو ةلودلازع نيب ناكو ىلاعت هلل ءاش نا ميلا فرح قر وك ذملاريزولا ةسجرت
 ناضل تضأو عزانتلا لات دك لامملا ف ناسف اةنةلونلا نجد

 لتقف هنا 0 ءاعب رالا موهامقتلانةءراحن او
 عضو و تسطفهسأر لجو ةنسنالثواتسهرعناكو ف ذاصملا ف ةلودلازع

 عب د هدقمع ىلع هلد دذم عضو هار اف ةلودل ادع ىدب ند

 1 ىلاعت هللاءاشن ا ةلودلادضعرك ذقأسو

 ناليراتلأ نماثكلمناطاسلا نب دلا ن كربقأملا قو راكربرفظااوأ ) «

 لح أ كمملادع لو دلا باهث تقلملا قاقد ني قو4سنيل .ئاكمم نيداود نبا

 ْ +(ىلاعت هللا ءاش نا من مرنم ةءاجرك ذأ سو 4> ةريلطلا ءلولملا

 000 رق ذو دامت وأ ناكر هنأ دوم ةكامملا لو
 ' ناكورهلاةاروامدالت| ازذو ىراخودتقر عم ل دو ىلاعت هللا ءابن ا هعضوم ق

 ْ ىلع همت د ان ىلا ع: هللا امنانعسلا فرس روك ل ارمغسناطاسل اهودعأ

 ' تنعى أس يتالسرا بلأ ن شنت ةلودلا جات هع لتق هب راه ىو ناس أرخ

 بيعه.ف نك:ل ةمهلاىلاعادوعسمناكو ىلاعت هللا ءاشناءاتلا فرح ىقهرك ذ

 نيعيسو ع١ رأةنيسق.دلومو # ه.!ءنامدالاو بارثال هتمزالم ىرس

 ةنامعرأو ا



 م ا
 ىّدا' ىدرسعلا < اهلا نءةياننةمقب رفأ ةك-امىلوتب روك للا سدا تاك
 وتو روصنملاةسنأ دعب هتءالو تءاكو ةلودلاريصن ك1 همقلو رصغب هال(

 ةئافلثو نناقر تساتس لوألا عب رزبس نسوا تالأا كلا

 روك للا سن دانك * مون ىلا همف نف دو ةريص ةنيدم حب راخربمكلا هرمدقب

 دحالا هلأ هدلومو+ ملا اهعرزه اذاسأيلا ديد. ىأرلا مز احاريبك اك ْ

 ةياللو ناسيسسو غب رأ هئاس لوألا عب ررهش ن ماتا هليل هرمشعت ا

 ذب راجهرومأو ه-:ءالو ىلع لري إو لوةرق نب ميهاربا ةجرث روك ذااريش "ان
 تسةنسةدعقل |ىذنمنورسفعا أو عسل ١ انامل اموناك انودادسأا َق :

 ىلا سلاج مالسلاة بق قوهو هيدب نيباوضرءف ضرءلابهدوذجرمأ ةثاسمس رأوا
 ىلا فرصن او هءاءاوناك امو مب زهدج/مأو هركسع نس> هرسورهظلات5 ,

 عجرم هيدي نيب شدحلا بعلو بوكر م لجأ فراهنل | كلذ يشع بكر متهرسق

 لك اف هيدي ناب ءانهنلا مدع هلاح لاكنمءاراع رورسل ادي دش هرمدق ىلإ

 ه-:ههوربملامهرو رسنماوأ ردقو هذعاو ةرصن امم هيدْئام ىرض حو هتصاخ عه

 تس ةذب ةدعق |يذزذسةاعنرالا هل: :ا نمل بللا فصنرا دم ىضمالف طوا

 نبا تدارك ءاخأ اوهثروهرحأ اوفحأ ىلا هللا هجر هءحن ىذقةبامعر 1

 لودلا تاك رك ذو ءرمالا هل حو هولوفز عملا هدلو ىلا اواصو ىتحارهاظروصنملا
 اا ىلعام :زاع اهتم برق رق ىلع لرب 7 وسلبار طدصق هنأ هيوم بدسنأ ةعطقنملا

 تك رتكلذىضتقاسدسل ةءارزلل اندفاهد عب ىتحاهتع لح رسال نأ فاجر

 هللا ىلواب اولاقوزرحم بد دوملا ىلا كلذ دن ءدلبلا لهأ عقجاف لاق هاوطا هح :
 اقوءاعملا ىلا هيدي عفرف هسأب اذعلب زب نأ هللا عداف نس دا داب هلاقام كعب : ٍ

 5 ارتصلاو ملعأ هللاو ةدعذلاب هلم | قكإوف سد داباتفك |سا دانصر

 هذه مج فلالادءب وءانملا عفو نونلا نوكس واهل ةلمهملاداضلا م
 ا نرغم اب ىو راج نم ةرو شم هل بق ى مو ةحامج ص ىلاهم_نلا

 ءاعبأ طبضو ملعأ هللاورسسك-ل هريغزاحأو كل ةربغزوال داصا 0

 : ىلاعت هللا منن 5

 ل 0 7



 كن ننس ناش يلانكو يع ل 02 1

 5 2 ا
 ا اع يع 1 و

 ا 5 دق
 1 ا 1

 م 00

 ١ ا راسالا < ع انج نوما

 ايا ا ف باع

 ا عا اا ا
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 سد دايدأت وأ

 2 5 - وب ل را د 2 97 ان“ 7501 - - علمي # ىذا وا ب ا لاا ايل ل ا ل للا علال ل اا ا لا ا ولا ا“ ع
 ١ ٍ ا

 7 زد لإ ئاسلا طم اراك كيلعب بحاص نودأ نيواشن اهاث نبا
 آلا اوفغجر .رادأا ىلوملا,باصملا هلوصف ةلج نمور 8 دما وأ نيدلام ءهذح

 ,ةءاضتو ةعوزاةيّيدَنْساَو ةعوال اه. تمظعأم هيرب هجر لا قسو هس ذ

 اف ةريعل اتدحت أو ىأةريدل اننا زوهجس أو هرم اهدهشم نعاْةدمغل

 دقق ماع ناو ءازرالاهد- ءب تناهو ءاز ءلاهلعان دقق اد همت

 ءازح أعاقجالا دب ىهف

 . عنصأ اذامتنكف ترضخ ىننه < ىتغف ىدرلادب «:ةطقو
 ش١ ارضع ىلاعت هللا ءاش نا هرك ذى : الا ىنعلا ةراع هققلاو انرو

 ٍ ان
 . ١ هريأ فعاضت هاقاءلوه ىلع « هريصن اننةىلوالا ةمدصلا ىه

 رودأ نيدلا محن داوم ناكريبك-!!هذرات ىف ىلحلا بيدالا ىطلا ىلأ نيا لاقو
 000 ضولادل فزو رو ل دارنا لستو ناسصسد ا

 : ظف ّندلا اذه فرعالن مهماع فق . المك هلع ثومت امئاوهيدرفن ال: 3

 كلا ئذاشو ءالوأ هتر ذىذلاوه هريمجأا لي كاذكر مالا دلو باز هنأ

 0 3 م 0 ال تالا وةهعملا

1 5 00 

 :الغأ بكرملارحتا ف ضوحاءانبغي رات تءأرواضدأ بونأ نيدلا مك ةراسع
 هحورس دة و ىلاعت هللا هجر هم اهو نيدسو تس ةنسفف

 3 22و ظ احا 2528 2 0 ا و 2 ا

 0 .(ءابلا فر.
 هك

 بم ا!ىريمئاد اشم نيىربزن نيكل ؛ نيرودطت أ نب سد دايد 0

 فرح قزوك 3 «همسن ةمقب و ىلاعت هللا» 22 الا س داب نير «ملادلاو

 ,ه «(ميعريمالاهديفحر ؟ةدنععاتلا
 تح
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 ءاثناامب.ةجرتىف هحرشأام ىلءرواش دا ئالرمعم ىلا هوكرش ندل اذسأ ١

 كنز نس دو < نيدأ ارون ةمد ىف قشمدر اهقم بوأ نيدللا محن ناك ىلاعأ :هللإ
 مانأ فة دفا اراندلا :رازوهدلو نيدلا حالم ىلوتاساو لل تلا عبدبل

 لح دوهملا هل. .رأو ندلارونهزهذ مأ لا نمدانأ ىعدتسارمدم تح اصديماغلا
 دداعلاج رخو ةناعمجو نيو سج ةن-ساب>ر نم نيقب تساةرهاقل /

 بدال ن نم نيدلا حالص هدو هعم شلل سو فسو نيد حالبص هدول امارك اه ءال

 ىلاههللا كر اّخاامىدلو اب لاقو ىأف هلكرمالاهب .اع ضرعو هلدع دال اوهام
 ىتح هدنع لزب لوةداعسلا عضومريغت نأ ىتشالو هل لهأ تنأوالارعالا 0 5

 جالص حج زخم هنج رب ةروك ذءوه اكدال اليل ةك_لمعندلا حالص لة

 دنجت |ةداع ىلءريسلا مو بكر ف ةرهاقا انهوأو ا هرصاخل كل 0 ١
 ةمجنا طسوىفءاقلأف هسرفهنتشفةرهاقلا باوأ دحأر مدن رشق
 لمك ةناممجو نيت سو ناش ةتس مة نرش الاتاب لاو ف كاذو ١

 ره تس |نم ءنيرمشعلاو عب اسأ|* .اعيرالا موي وت نأ ىلااملأتمقبوهرادمل 5

 ىناومصالا بت اتا اجدرك ذا لكهررك ذ

 مد- علا نينيدلا لاك خي راتىفتنأ روءانالمل امون تناكهتافو نا لاق 4: ||

 نذثالا مون قوتهنا لاق ك1 من ةماس أن يفهرمدضعلا قيلعت نم هلقنال مو

 الا مهولا اذهىهعقوأامدضعلا نأ لاحت ارهاظ تاق ةحما ىذ نمرمثع نذأثلا ُ

 ره رانا اذهنازنهسرف نءدهمف طقسىذلا مويل افون هنأ دقتعا هنأ
 تناحىلا نذدتاماسلو « لعأ هللاو هتاؤوْح راتال سرفل ان ءهطوقس رات
 ةنيدملا ىلا نينسدع الق ةبناطاتم !ارادلاب تدب دز كرش ندلادسأ هخأ

 ىذاقل |خي رات ف تبأر و السلا ةالصلا لّضفأ اوك ان لف دوم: !|اةفيرسدل :

 قولاققف مون لك قدّدحتن امهمفرك ذي هط رهو مانالا ىلع هر ىذلا لضافل .

 ىنمبىد_ءالاردبب اك لصو ةثاممجو نينا ةنسرغص عدار سدا مونا
 لكر تنال اورو نيدلا» 2 نيريمالا وبات لوصوب ري هني دا ن 0 1

 ىلاعت هللا | م جعقت :ةيوشلا ةسذقل نرحل نب رواحم امتد رتبامهرارقتساو

 ربت اهغلب هب رصملاراب دلا ىلا كوكا ل #3 اهتروادت :

 هاش وّرف نيدلاز ازعهسيعخأ نبا ىلا بت كو هرضح ل ث هامش رطلاف ْ
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 ١-8 59 00 . ' لاف-ر ل 1 0 ان ا 2 5 حوا نال 7 ىو 0 0 ا ل لم 0 1 ا ان ل ا ا ا لا ا رم د“ و موون ا وألا 2 را  يلع ل ا د عا وي ا لا 7 ا 3 ل ا 7 0 مب 0 / 7 م

 كاد و را

 ا

 0 تي 6 , ب

 ا 000 ا ل ل 014

 ٠ 00 ا ار 1 ير ا ا ا

 2 . ديلا ب 1 3 ٍِ 4 6 4 1 5 ١

 11 ا وي ع ٍ ب ا ا و ال كا سام نر سلا د و ا ا ا ا ا ا و
 اا و 0 ا ا ا ا

 3 :ءانازوا يلع اودادش ىل روك دادس هاا جو نأى أر ناطاسلا
 3 537 : باوتلا املا نوريس دادغب ىف ةنقوعلس كولملاهداعتناك اذكو
 اةرزورومل ناطاسلاى طءأو هتك هدالوأو هرهرام روك نان هيس

 رضفاما اهل أ روكذ ا ىذاش ىو ساهرعأ قهسلا ىف نمد لف تب ركت
 ةةروكح زا !بوأن دلا مك هدأو هناكم ىوذابب وتو: ذهاب ماقأو

 0 زوراع» ركثوافرعأ3

 ل ”الانمو هند« مالكلا اذهو تاق ىلع :هللاءاش ن ادرك ذ ىت ”الا هوكرتش

 ١ 000 ا نيدلاحال_ص ةجرت ىف 3 ذ
 |:ىفترك ذو اضأ كانورطتءلف نيمالكلا عوج نمدوصقملا مصحح

 ردم مدت نم ]دولا بع اس قر ندلا داع ةقرعملا بنس اضادجرتلا
 3 .رماضعب نأ قفتامم « انتفدرك 1اس وكرت لاداء بوأ

 ظ نبأ نيدلا مسحت ىلع تريعف ثداعو ه>احهاضقل تد 5-1 0 نم تحرش

 لادا تااقفا,عاكب تيس نعاهالأسف كت هو هوكريش نيدملا دسأ همخأو

 نررحلا لواسنتو هوكرعش ثماةفرالسهفسالا ىلا ضرعتفةملقاىذلا باسلا

 ف اغتعاو بوبأ نيدلا ميت وأ هكسمأ هلتقفاهبهيرضو رالسوفسالا نوكتىللا

 0 لا ل صوف هاربام هيف ل عغما لاحم اةروص هفرعوزوروبىلا بتكو

 تنةثسةلاص كئفاكأ نأ 6 وقح ىلع

 ٍ و ىدلب نماحرذقتو ىتهدعخاك رت نأ كد ذم ىهتشَأ ن كلو كة ح قىم

 رمان دف ترركشي ماقملاامهنكمأ مب او !مهلصو اف امش ثدحقزرا
 امم ةقتناك اف ىتزئدلاداعتنانلااميلان ه- أقل صوملا ىلا الصوو

 ءالمإ 1من انسحاماطقاامهعطقأو امهنلع ماعن الاوامهمارك !ىفدازوهدنع
 ةجرتفرزك ذمهاك اذهو بوأ نيدلام هارب ف امس كءلعب ةعاق كب انالا

 ةءهفوصالهاقن اخد ءادن ىف تدأ وترانلاا سلتا ناو نيدأا زل و

 ١ 0و هيمان ةدمفاع 0 9 م

 01117 1 0 نسل

 اهجونامو اذنهههحرش نع ىنغأف قشمدىلا لاقتنالا نهال ذ دهب هل ىرخ
 2 هوخأ



 (١؛ة)

 نءارك ذو «رابتعالا اذهب رقلادالوأ نم هللا ىضرسايعلا روك لا

 ذيز ني ةعيبر نم لاله ىب نمهنأو ىلاله ةد رقلا نا نأ فرأءملا تاك ىف ةدتق

 معك فتانمديز نوره ني كلام ىنب نمهنأ ىاكسلا ننا ذو »+ رعأع ندا /

 مم ءأىلاعت هللاو ةريسسا : دوع ىف لاله سداو ةانمديز ىفالا كل امو لالدق !

 طساقنءرغأ |نم ن ان دز نم ةعب رن لاله ىلا ةيسأءالاربسك ىلالفاو :
 ىلكلا نارك ذدةو ا .ةةعصعص نب رماع نيلالهاضأ نزعل قو /

 هزمد وفا مهكد حاكدنلا ةرو صو نيبسفلا| نيذه بسلا ةرهج باك ىف 1

 « ( انهه هرك ذيةةلاطالا ىلا ةجاحالو كلان هرظنيف همف فالتدنالا ةروصو همس
 اهنارعأ ءانبأ ندو نود ل هأ نم ناورم ني ىذا ش ناك نم_رؤملا ضعن لاق
 وهو تاقزورهمد- هاما ةلو دلال اج هل لاقي بحاص هإ ناكو اب نير ءااو

 سانال|فرظأ نهناكو لاق بوب أ نم نغسوبندللا حالس دة كرر لا ذملا
 نوخالا نياك داحتالان ءامد ا رومالاربب د5 مهر ريخأو مهفطلأو

 ةجوزي مبتاهنأ كل ذو ةودحو ءامحامموب رشق نود هم ضقز و رمت رف 9

 ةماقالا ىلعردةنلهن لثءانف ءاصتق اهي عاسم ذ أف نودءارغالل نغفل 3
 درعسمندلا ثامغناط! ل اوهو هب .ةودسأا كولمادأ ةمدخ د صقودانلاب

 الزالاب لصت اوىلاعت هللاءاث نا هر ذة ”الاءاشكللمنيد ع نيدلا ثايغنب

 ضوقو زيعو هد_:ءمدة:ةروهالا عمجيفأ. ذاك اذيطل ه دجوف هدالو الىذلا

 ءآرف لغش هل ناك اذادو ءسم ناطا لا دالوأ عم دينك رب هلعجو هلا هلاوجأ
 ركشو هملع ىنثأو مداخهنا هإلاسقفالالل | ىلع 2 :افهدالوأ عمامو نال !
 عاما الا قناطا )| ىل |هريس : راصم هّتفر «موهفافعو هند

 ناطاسأ اهل ءفالالل| توم غن او هد: ىطفسدرتلاو خرط _ثاايهعميغلوا

 ىذاشىلارب-و اونا كل" ىف هرك ذراسوهدالوأ هيلا و هّماهمل هذصرأو هناكم

 ىلاعت هللا هلو اعف همس اةءاو ةممنلا نم هملاراصام دهاشد] هدا نمهبعد تس
 ْنَأ ققتأو ذم ءاعماعتالاو همارك افلا هيلا لهوا ءيسنامهنأ لءبلوا

 ا

 لضفالاءكلاا دااو نيدلام 2 ل ضفالا كلما تقاماناو رم نب ىذاسش نوار كش األ
 ندا 2 ا سان نك نوبأ ني فسوب نيدلا جالص ناطلسأ | 4
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 م ادهن 5

2 0 1 0 9 7 

000 

 يي رع تم م ا يا مسح بجح كسل اري هلل 11 ا و كرو ل ترها كح ياحب

95 3 

 ها

04 
 ]تق دارأ الهنا لقو +« ةقدع برضف هحرح بجوأ مالغان حازاا تقواذه
 ءالادتلاطصأ نرعلا تقدسلاق ةف 1 ئث لكل نأمعْرَت برعلا هللاق
 او ىعلالاق لقعلاةفآ اخلاق . بضغلالاق لا اةلاق

 اليلاد_:ءنملالاق ءاضعلاةؤ [اخ لاق ناسفلالاق معلا ةف [ اخ

 علالاق ةعامتلادف 1 اخلاق ماثللاةرواحملاق ماركلاةفآ اخلاق
 مغسل ثد دح لاق نهذلا# 2و 1 اؤلاق ةرتفلالاق داما ةذ ؟افلأق

 لكلا وسلا لاما 1اخ لاف ىذكلالاق ثيدحلاةف 1 اخلاق
 دوب نيجاحماة فك اخلاق مدعلا لاق لاحرلا نملماكلااةف 1 اخ لاق
 ق هعرفأكز و هيت ناطو هضم مكن لة 7 الرمالاهّللا لص لاق

 : :تاقندب مدنال.ةقءارامف هقنعاوورضا انا تريلا اواقشت ”ةلتما

 ةملاعو ا .ةمالكلا تاطأامناو فقالا ت اكن مهلك

 و -ةصغلا عرةوهلاقف ءاهدلاّد- نعءامعلا ضءن هلأسو « هعطق
 هير ريغ نمبؤاثتلاو ءادرغ نم خنتلا ىبااهفص قهمالكن هو عي ةصرقفلا

 ردجملل نينامو عافزرأ ةنتسل هلتق ناكو « ةلءررغنم ضرالاق ناك الاو
 ووقف ا قدامنا: رك ذيىذلاوهةبرقلانما اذهوىلاعت هللا هجر
 جرتفىاغالاب اك قىاهصالا خر رفلاو أرك ذو 3 جاحما نامزةدرقلا نبا

 تعا صام ةثالث نا لْسق دقو لاقف ةراضتأ قوتسا نأ دعت لذ | نونحم

 1:!نون :هعمهوأبن 000 مهؤاع“ أ تربتشاو مهرابخأ

 كالملاه لات نتىذل !تقعاا ىنأ ناو روك ذ لا اذهىتع ةد رقلانباو
 ذاقلاردكح ةءر ةلاو نأ هتلاو بتعلا ىأ نيهللا دبع نب ىحيهعماو

 كلام ن عذحمأ ىهو ءاهاهدعب واهتق نمةانثملاءاءلادي دشنت ءارلا ديدشنو
 ظ هدو أف كلام هنبااهحو زتتامالف اهحوْرتدةروك ذا اورع ناكوو رع نبا

 رخأ لاقتأرملا تنهءابب ودل دول اةغللا ىف ةب رقلاو روكذملا كلام نم مح
 دعنا ةغاجاهعساوةءرقلاروك ذملاورعنن كلامج وْرئال ناسنالا نلهلا

 امم ءاكو روك ملا ةد رقل اننا نونأ دس مثخ >اهدلوأ ةجرتلا لوأ

 -نمملم و هيلع هللا ىلص هللا لو سر معتع هللا ىَذ ذر بلطملا فدع نى سانعلا

 كلام بلك نب سن ام> تلد ايش هلل 3 .دونونلا م تل ةل.قن هم أنأف يآ

 ظ رو كدلملا
5 



 اهريصأو هلوق 1

 مسنلا ضغب ىف لاقامانأاهقرك أو امالساابنسحأو اماقمارتسثأ لاق راصنالافلاق اناثأ
 هأ اهميرضأو افوفصارتنثأ لاق ل او نيركمفلاق اددعاهارثأو ادلحاه روظألاق م ظ

 نردلاف هلوق تآاهرنصأو. تاناغلاىلااهقس-ألاق سقلاد.عفلاق افوساهتحأو
 نسنل | ضعي ف 0 دكتو ردطر دلو ةبنم لف ألا مارست تانا ْ

 ا نار-هلاف اهتومقل هو اهتورعس و برت نو دقو: لاق ماذقلاق لو ميمقو كلوا :

 2 ةغلامهالكو لاق كءفلاق مرا نعةاجو مدقلةامرلاق ثرحارتمفلاق اهنورعُ ١
 25 لاق ه ةدت أبرض اوقلاذانوقدص لاق بلغتف لاق ةد_سأف وأ: ىف هداه أح تو

 لاتسلا َُى اانا اهتنأو اناسح أعلا موك أ لاق ناسغف لاق ارسءادعالا نورعس 1

 ىعنا اردبلاو لهأ اوفاكش.رقىلاق ماضتنأ نمعنمأ تناك ةيلهاجماقترعلا ىأف لاق
 تنثتلا ظفل اهرامذ هللا ىجةدابىف اهوارتن ا مارال ةمضهو اهؤاقترا عاطتسال ه هوهر

 نب: عضوم برعلات ناك لاق ةيلهاملافررعلا رث ”امزءىفريخأف لاق اهراح عمو
 ناعو ةرصملا نأدذمهو ناعطلا لهأ جذمو لولا !بابلةدنكو كلمات انرأرج لوقت
 دحض دالبنموهو لاقىتاسلاقنيضرالان ءىنريخأف لاق سائلاذاءئ[دزالاو لما سالحأا
 بارعا برعيو ماغطاهلهأو رطءاهةروودوءاهرضتو توقاباهلمبو رداهركلاق دنكل
 989-5 نامءلاق دحاحاهو دعو دماحاهؤاملاقناسارشف لاق مامن اعطقك
 وخلا لس 2 لاق نيرمدملا نمب ناك لاق نيردبلاو لاق د.ةءاهدعصو ديدشاهرلاقا

 ا انفاحر لاق ةكفلاق بسم او تانوسلالهأو برعلالصأ لاق نعلافا

 ءاملا موزل عه رهظو اهمف لعلايسر لاق هنيدملاف لاق ةارعةاسك اهؤاسنو ةافحع

 ةغلىهو اقاطم اهبرحو حماهؤامو ديدشاهرحو د_لجاهؤاتشلاق ةزمدسل اه لاق .ابقأ
 | رصتقاوةزوبشم ناطق عادلا زب نع تافدو هلا نه تدني رالف :ةفوكلا لاق د
 ىرهزالا ابءلع اهتاجامولاق ةنكو ةأج نمي ةنحلاق طساوؤ لاق اهريعرتكو 4 ل

 الع ناس ب نار هد بازلاو ةلجدو اهرضامو اهماد_.ح ةفوكتلاو ةرمدملا لاق اتنكوا

 ةلالدلا در-فم 31 4 لاق سوم هوست نيد سو رعلاق ماشلاف لاق ارماءريخملا ةضاق ْ

 تادرفملا هشأف مهعبتتنأ منع كابن تنكمقو ىا ارعلا لهال كعءامتا الولةب رقلانماان كم

 اضأ ىثو ها ةءرقلان !لاقؤ كمن نأ فامسلا ىلا ًاموأو ف. سااناع دمتم قاف نددت ١

 00 مم ايو هاذ ا ىذدعب الثم لك فرقنا كرمالا هنا صا تانلكث الث

 ” ما سوماقلا سلب اما لاق ةوفه م ءا- لكأو ةودنمراص لكسأو ةربك داوج 0
 ري

5 001111 
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 رس عومكدا عب ان اهفرطت ةرغلا نيعلهاعلثادياعدد جارخلا

 ,ءاد عب كبك ىناتأد قف دعبامأ لماتعلاىلا احا تكف هن رقلا
 3 0 ىتح كدر نمهعضن الق اذهىواك ف تر اذاو كري_غقطنعكب اوح

 ظ مار بالا لماعلا أرقف لاقمال-لاو سا | !كلرّدصىذل الح رلان ىلا

 هك هلرمأو كاع سأ.الىلات ىناقأ لاقف هرذ هجوتت هل لاقوة يرقلا
 . ءث مءالاق بونأ لاق كءساامىلاق .هيلاع) داق جاحتاىل اهلجو ةقفنو

 ةلزنمو لزن هل 1 لالا ل ا ألو ةغالسلالوامتاٌعأ كنظأو

 رادع ماقد ور ند موفر ٍ:> امدح هيدا درب لزم

 5 1 ىفو ناتس..مس ةعاطلا ىدنكلا سبق نبثعشالا نيد - #ح

 / 0 اعلخ دامفالورهملاجا اناث

 | وةأايوهلاق لرسرانأ امنارسمال اهأ لاق كقنع نرضالوأ ح ا
 رافرصن انف كانه ماقأو ج احا حشو كلملاد- هعما1ثو بطخو ماقفكال

 نأ مهرأت امهابامو ناههدأو ىراايهلاعمملا جات ابتك اموزوم ثعشالا

 عف ةدرقأ !!نياذخأو هنلا ارا هياوشبالاثعألانيالبق نمدحأ هر

 / تشات ىناس ل اق هنعثل أسأ أع ىفرمخأ لآق جب احنا لعل حدأ املفدحأ

 ات زاخم ا لهأف لاق لطابو ىحب سانا لع ألا قارعل |لهأ نعفرمأ

 مانلا عوطأ لاق مأشلالهأن لاق ارمفمهزعأو ةنتف ىلا سانلاعرممأ
 لاق نيرعبلالهأف لاق بلغنمد..علاق رمدم ل هأف لاق مهئافاخم
 | ل ليسوا مأت لا اكلت ىرغلا ناعلهأف لاق اورعتسا
 ةعاطو ععملهأ لاق نملالهأفلاق نارقالللتقأو ناسرف عشأ
 0 ' | قالتحاو ءاف- لهأ لاق ةماعلا لهأف لاق ةءامسلا

 ردو ريبك ف يرو د.تعرشو ديدش سأب لهأ لاق سراي ملتلا ءاقللا

 هالسح أاهمظءأ لاق شرقلاق ىلسلاق برعلانءىربخأ لاق ريس
 هع أو احامراوطأ لاق ةعصءسص نبارماعوذسف لاق اياقمافي ١1و

 ناقلات ساعاهمر او سلاعاهماظعأ لاق اسوق لاق اان
 دانا اراناهمزلأ لاق دبزونسفلاق ادوغو اهرثكسأو ادودحايم* | لاق

 لإ ا ارااهمركأو اراطخأ اهمظعأ لاق ةعاضقف لاق تارتاناهكردأو

 اراثآ



 م ا
 نيناسفةنسىفدب واعم هنأ: انو ناكواتبم خم أت مانو نارها ليكست
 دودي مو فاقلا مضن ةرقو ةرهفارم او 1 نا اهون ١

 كلام نب سنأ مهمف ةعاج ناضم هر ره لال_هىءارتو هب ابماع لوقلا مد ا

 ه.لاريثب لعجو كاذوه هتيأردق سنا لاةفّدْن املا براق دقو هنغهّللا ىذِ
 1 تنش ادق ه-.حاح نمةرعاذاو سن |ىلا سام ارظاو هنو ربالؤ

 لوقد ورظنب لعدن ”لذللا عرفا اهل 0١ وااو
 ١. «هاراأ

 ورع نس كلام نب مج هللسنيةرا ارر نب سدف 5 ندي ز نيبوبأ نا هوأ) +

 طساق نيرغل | ني هللا مت نب جرد زخم ا نيدعس نب رماعنيةانمديز نب ر ماع أ | 1

 ندعم نب رازن ني ةعمب رنبدأنةلي ؛ كح نب ىعدنبىدفانيبنه نبا |

 تي :ءابجاههنإو هيدي زقااو ىلالولاةد رقلانءابفورعملاناندع.

 بدذلاماعو ج رز نيدععس نب فو عني ةأة مدي ز نب هع رنب مدح 1

 ء(ةجرتلا لأ قروكذ م ا

 ةحاصفلابنيروهشملا نرعل اءايط# لج نمدود__عموهوايمأ اسبارعأ ناك
 فسوب با تأ لماع ابماءو ملا نبع مدهقف ةنسل اهتباصأ دق ناكو ةغالدلاو
 سانل|ىأرفهراسببةيّرقلا نبافةوف ىثعي و مون لك ىّدغن لماعلا ناكوإ

 لاقو ىغتف لع دفربمالا ماعم ىلا ولاة ءالوه لدي نيأ اقف نولحخ ٠

 ءاشعلاو ءادغاهران مون لك ىأ ناك ممن ل ىل.قف ىرأ امريمالا عنص» موبلكا

 رخأفوهامىرديال ب رغفرعودو ل_.ءاعلا ىلع بامان من اكدرو نأىلا
 مودلارممالا انامل اسقف ىّدسغتي لم ءاعا ارب لف ةير رقل |نبا ءافهءاعط كاذل

 ىرديال بي رغفرع احلا نمدس ءاعدرو تاكل معا اولا فعاد الو لك أ' ل

 انينلا .يطدت ناكو ىلاسعت هللا ءاش نا هرمسفأ اأو باك اريمال ا ىنثرقءل لاقؤها

 9 اولل هرسفو مالك ||! فرع باكل هياعأرق امف هباعدق ىلاولل كل زركلف ادلب
 تنك أالوأرقأ تسا لاق هرأود مرد ا اهنا 1

 اقف ناكلا ناو تت[كف لعفت هيلمآ امسك بتاع د تدم ال ل
 باتكمالكن مسدل هنأ ل عفابب رغابب رعامالكىأر جاحما لعباكلا ,

 3 لم 5
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 ان املا لاق تابنوأ ةياد نءالا عدصنتال ضرالا نا لاقف هنعولا ف ةباد

 : نا ه1 ةموتسم ضرأ ىف مفنم عضومىلا نات الاراظن
 مأ لع ةكرملاو عدصتتاا ىف طاحخ ن او.أك اهنأ لءابو سس ءدعقفت ناكو لمت

 1 اطالا فر الور ةريثك همس رغءاسسثأ ةسارقلانهبانلا اذه ف هلوةماد

 رو هر أمشأ ع ارق ان مج دةءالفلا سيو كلذ ف لوقلا تطل

 0 ايأ ىف هنء هللا ىذر ىوسالاز يزعل اد.عنب رع

 1 ]لراعي نب ماقلاوةناوامم تب ىلايا نب عفان ةأطرأ نب ىدع

 دعو ىنَعَل_بريمال اا أ ساد اهل لأةؤ امهخس عمل امهذقنةريدتلا ءاضق

 ظ :أنمساقلا ناكو نب ريس نيدهو ىرصبلا نحن ارمدملا ىسبقف مس اعلا

 ظ هنءالر نعل أت ال 1 لاق هراراشأ امهأسن اهنا مساقلا لعفامينت :ًأنال شأن او
 ت تنكناءءاضقل ايلعأو ىنم ءقفأة ب واعمْن سانا ناوهألا هلال ىذلا هللاوذ
 ]_.2:نأ كل ىقمايف اقداص تنكناو بذاك انأو ىنلوث نأكل ل اخ انذاك
 [ممدسق ىف مهحربفل ىلع هتفقوأ لجرب تحك |ساداهل ]ا_ةةىلوق

 اهتمهفذاامأ ةاطر |نيىدءلاقف فانمامتو فب واهتم هللارف غمس ةيذاك نءع
 ع ءراكوس طق د أ ىتءاغام لاقهنأ سانان طةئورو ل ءاصقساو ال تنا#
 ْ :ءدوم جر ىلع لش دو ةريصملار» ءاضقلا ساحب ىف تنك ى نأ كاذود>او

 حت : ريثددعك هل تاقف نالف كل ءوهءدودحرك ذو ىنالفلا نا سلا ن أ

 َذ ددع5ك لاقذ اذك لدنمتاقؤ سال ا اذه ىف ىذاقل اندم ك2 1 ذن لاق

 'رغأند رب امون ناك + هتداهش تزجأو كعم قحلا هل تاقف هفقس بشت
 لاناكودجوفحا لا اورقتسات رثب ضأر ىلءاهلاقف باكح ابن عمق ءاسملا

 كلذ هلناكو رث ريم ن جو و

 جرخرخملا كردرال هنأ مانملاف ىقساناىأر صق> نب ق<»اوبأ لاقو تار

 ةرضملا نيب نأآسه تشد لاعأ: ند رقى دعو ىتدتعت 0

 ىدحا|ةن-_تهزغلاقو ةثامو ن رمثعو نتثثاةنسىف اهي وتقف ناتسزوخو

 تبأر بف فوت ىذلا ماعلا ىف سابا لاقو هس نوعب سو تسدرهتو نب رم ءو

 اسوأ[ شاعو ىنةسب لو هقم ألق اعمابرخ نيسرذ عج أو ىف "مانا اق
 ةلباوذ فهةلءلىأ نوردنألاو ةداانوت 1 افاعو اناو ةنس نمعمسسو

 لم. كتبتما



0000 
 ءاق-تسالاهضرم ناكو ىلد رهقلاءوضىهوكرتاذا ناكل نالاذهلاقاسءاو

 نبد بع نب بابرنبلالسهنب ساب |نبةرقنبةيواءمنيساناةلئاو وبأ)
 * (ىنزملا هن زم نيس وأ نب ميلس نب ةلعث نب نام ند راسن ةأ 2
 اسأروةنطفلاوءاك ذلا فال_ثهدودعملاو بيصملا يملالاو غيلنلا نسالاوهو
 طرغب اروومئمهرومالا فاف.طل ّرظلا قداص ن اكو ة-احرلاو ة>اصقلا ]هال
 قهلوق تاماقملاف ىربر# اىنءءان اوءاك ذلا ف لاثمالا برضت هروءاك ذأ

 سرع ناكو ساب !ةسارذ ىتسارفو سانع نأ ةمعملأ ىتءعملأ اذافةعباسل اةماقما
 لصللا لو.بر عم ةصص هربأ دج سادال ناكوةرمعبل ا ءاضقدالو دقريزعلا درع
 نيالا عن لاقف كل كنب افيكس ار ادلاو ةرق ندب واسد1 ليقو سو هيلع هلا
 ةاهدلاءالضفل اءالقعل اد-أ سان اناكو ىترخ" الىنغرذو ىانتدرعأ ىنافكا
 ثالث كانهو فوخلا بجو أم ههف ْندف عضوم ىف ناك هنأ هتنطف نم كو
 ءاردعءمدهو اعض رمهذ_هوالماح نوكت نأ يش هذه ل اقف نوفر الدو ِ

 فوذملا دنع لاسةف اذه كل نأ نم هلل مقف سرفت اك ناكسذ كلذ نفد
 تءضود5 لماحلا تءأرو هيلع فاخ و هلامزعأ ىلعالا هدي ناسنالا عضال

 ىءاهدب تعضودق عضرملا تيأروا هاج ىلع كل ذب تل دّسان (ةو> عاهد
 حهموركم ا ممأ تاعفاهجرذ ىلءاهدي تعضوءارذعلاو عضرم امنا ثلعف اه

 نولك أب ةبنحل |لهأ نأ نو عزي نيلسملا قجأاملوقءاندوومةم واعمنن سانا
 هلع ىلاعت هللا نالال ل اقهندحت هلك ات اماكفأ سان اهل ل اقف نو دحالو
 اموهرظنو ءاذْغٌةنلا لهأ هلك أبام لك لع ىلاعت هللا تأركنت لف لاق اذ
 اوءزنف ةيادةرج" الاوله تح لاقف طساوةئيدعوهو ةء-راا ةّرحآىل

 نيترحآ الا نيبامتدأر ىنالاقف كلذ نعول سف ةيوطنم ةمحابت اذ اذةرحالا
 لاقذ ناك امودرمو سفنشم أ ثابت نأ تاعف ةيحرلا كلت عج نيب نمان دن
 ةدسو هنوص عوض لاق كلذ تؤرعفمك هل لئقف سب رغبلك تربص عهد
 بالكلاو طوب رمس رغبلك اذا كا ذ نءاوفشكف بالاكل نهري حايل

 هبفاًةافاورظنفةءاد عدصلا اذدقلاشو ضرال اىفعد هىلااموورظنو هدأت

 سابا ىذاقلا



>7 0000 
 1 ا ع ا بد ايا يضصددسلا

 ها ع ا ا ف لل ب

 ١ د لا ا

 يللا 1 ا

 نيون فورا ل

 تادف عا 75

 ” كنزا
 1 و ىهد هلاتئةرخآ ىثوهربق ىلع بنك

 تلا ةغلاراذأ ىلا 1 + اهتم هانا رارأ كنك
 - اروع سلمها قلداعىلا « رئاصيفأ رمالا قام مظعأو
 ْ | ذلك نوفتلاو لسلق ىدازو « اهدئعداةلأ ف كىرعش 5 تلا

 ' نيج نستلا ناتعرش « قتاف ىنذن انزحم ءأ ناف

 1 زو ريسو محاد ميدعت مص ي هةجرو ىنعهم وقع :ناو

 ٍ زيزعلا ددعدلول لاق هنوم ضرم دش سلو

 ىدعت كيلعع اهتلانر « ىقلخزيزعلادبع

 ىدوهعهءف ا د رد 5 امكءلا|تدهعدقانا

 دكر فلح لات ال «ي كنا ةبتاعنشلف

 ىدهح تح د دوو ءتللمدتا تكي نءلو

 , :ادىفهدلومروك ذملاتلصل |انأ نأ ةرراسغملا ضعمل عوف تدجومت
 3 اج نعرلعلا لدخأو ةنامن رأونيتسةنسنار 5 ىقسلدنال ادالب ن مهن دم

 هن ردنكسالام دقو هريدغو ةبن اد ىذاق ىثقولادملولا ى'اكسل دنال لهأ نم

 1 1 اي راو ناتو متسع وميفالا دسوق هنأ

 ١ ةرفاسنأ ىلا هب ردنكسالاىدّدرتو هن امسجو سج هنس ق رص٠ نما هاش

 م | نب مية نبى حم نب ىلعاءحاص نه لزنو ةيدهملا, لف ةثامسو تسةندس

 4 هلاز هاما ارعاشن اكو ريزعل 55 .ءداهمد/و اهب هلدلوو هلماج دل رم سا دابنيأ

 ” او وح رآو تس ةنسىفةءاديدأولا اذه ق وتو ءاضيبدي جير كلا

 ل افلا ماعلا نات اهذ تتاكلادامعلاهف طاغىذلاوهو تلو 2

 ردك لضفال |لاقتعا وهو ةيمافنصو«خعراتلا اذهىتامءانأ نأدقتءاو

 ًاناكو ةدرفملاة ب ودالا باكو ةئيحلا لع قزيجولا باكو بالرطالا, لمتلا ةلاسر
 ناوضرن ىلع ىلءّدرلا ىف راصتنالا ءاعماب اكو نهذلا م وقت ءاسعم قطاملا ف

 000000 ةالز تلا نتسا لول انميف دس نيو لمادوق
 ع ءالتاكلا ادَههلا هلع فةوالق ىلحناهللاد_.هىأ دمتم

 تاي نه هلو متن 1| هنعىنغتس و ىدتملا

 ناكىهوردب وهو 3 هلثالغ ىلدثال فك
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 ىراقأنيملاعلا كو ىدالب « اهلكف نارتو لس انناك مل

 ٠ (1)براوغلاو ىرذلا مث ىلع شت <« ةحاحسعلالأ-[نأ ىف بالو 00
 ا اضيأ هلدروأو هناودىف نتنملا ن1 هرألو

 ” ندنانز_4 ضعامتنأمأىأرلا فعضتنأ| +, الدءان كلثم لام ةلئاقد
 0 زئاح دنا نم هوزوحي ملامل « ىتنأ موقلاىلاىنذ اها تاقف
 زئارغئدنع ىهف ىلاءملاامأو « هدو اظاطا ىوسلاو نقتانامو

 ىد_> و

 وهو ثأأن
 يهدأ ىاغاد

 امحو قارعلا اضرأ هلورلعأ هللاوهت اود قاضدأع وطقلا اذه تدجوالو
 ف : 7 : : 5 : 5 ظ ,راغماواهقرمث ئفريسدلاد_ةءىق 4 نداش نم ايرحاو ا :رمىل هللا ىذق تراك, !انو ضو * تسسعو ىلقي د

 ١ 0 بعل ءاش ن- هو بد همدمعب ءاش نم لق ْ

 ثكنايد-هعئأو « نس ل دو ىأت ش
 اضأ هلو

 ينام هذ راذبعل ابد

 هغاق ىدزلا ىذت ناورغال ..
 بشالادوربأ | هومدممما نع

 ترقسحال لاق مينى راف

2 

2 

 اضأهرعش نمو

 هقب ربا نمساكسلا ىف هىغام ي هه>و نسا تكرش فيهقفهمو

 هقر نماهمعطو ه.مد ونم *+ اهولو هبتلقمنم افاعفذ

 ءارضشلا نأ نين سلا ةجرت ف ةدير لا ناك ىفاضنأ هلدروأو ٠
 ادصالا لطل اددصي فك« .هفعذ ف كفرط م تمنت
 ادرحاذا فءسأا ل«بقدأم «  هدم قوهوأ ف لعق

 نينثالا موناهيىوتو ديد هما ىلا تقول ارخآ ىف لقت ا دق ناكو دمبوريثك شو ١
 نرش ءو نأ ةةنس مر امثاع ىف ل .ةو هب امو نيرمثءو عست ةنس ملهتسم

 اهرخآىفو ةقيدحملات اك لضافلاىذاقلاىناطغأةدن راق داسجلا لاو

 ةئاهسجو يعي رأو تس ةنس مرخارنعىفاث نم-ذثالا مو ىفوقهنأ بوتكحم: ١
 هرك ذ ىذلاوهوه_.اءسالارثك أ ناف لوالاوه يعل اوىلاعت هللاهجر .

 قاه اذ قأعدو رتساملاب نددو هب دهملاب تامو نانا نربب لا نيد راا 1

 نأ ىصوأو انايبأ منو ىلا: هللاءاشنا ىريصوبلاهللاةيهيشأ اةجرت ١



 ميم هل

2 7 1 0 5 1 3 

 جاو وا ا ولام يد ةيع يخل تا ا ا
 اا دايو دع نا كو ياللا ال م ا

 مد ع

 ولأ ىلع ةقدحلا اهسىذلا هناك ف:صداد الا مول_عقالضافناك ّْ

 هلرك ذام

: )1( 

 لح [نأداك ا ف ةئاسعمت ةتسنم مرهم ىلا ءرصاحو ةروك ذا ةنسلا
 ]اومأ هعمو هت دصذامقيكر داو |هستف ةقدص ةلودلا ف. سهءلادعصأ

 3 دو دوم لتقربخ لصو ملف ذامقءك تام ها ا ىلا ل_هواسلف هرث اخذو

 :رفلا لاتقل دادعتسالاو لصوللا ىلازوةتلابرقةسقاىلا د« ناطاسلا
 و و با- نع نرفلا عفدو ازغواوكحل و لسسوملا ىلا ل صوف م ثلا
 اودأ اءاربك ن ءودو لتق نأ ىلا اهبماقأو لصوملا ىلاداعمت ال امو ا

 جلا مويلصوملا عمات ةرنطابلا هتلتق + مهني ربك ةرهشءلو ةيقواسلا
 هذرات فىزوجلانءارك ذو هتامسجو نرثءةنسةدعقلا ىذ نم عساتلا

 7 لابو راع من ةنس لصوملاب مانا :روصقم ق هَتلَدَق ةينطاسلا

 «لتفن الف ةموصلا ىزب عماجما ىف هلاوسلج مهنأرك ذو نيرسشع ةنسداعلا

 دن ناك هنال *ا| ذوةدع«_ةلاىذ قاحارح - هوي :ثأو هلا اومأق هتالص

 رو + ىلاعث هللا هجر ةربمك ةمصع مهنم لد و مهعبقتو مهتف اشلاصتتسال
 داج نمنيرمشعلاو ىنائلاءامالثل امو وت متهعضومدوعسم نيدلازعهدإو
 ' اداعد دعب كالمو ىلاعت هللا هجر نام_هنو نير ءو ىدحا ةنسةرخ” الإ

 اع هنلاءاشنا ىلا فرح ىت أيس اك هل. ةروك دملار ةنسقانءىكدز

 :اقاه دعب وةلمهملانمدلا مضوءارلان وكسوة ددوملاهاملا مضب ىقسربلاو

 ل هتنسن ت دو ىفا مث اعلاه رك ذي ملو ىهئثىأ ىلاةنسنا هده معأالو
 "الادهم لاطأكيلرغطناطاس !ا|ثمءا ام نمناكو قءربىلا اذ_ه

 ثا ءارمالا نمناكو ةقو سلا ةلودلا قمة فتو ىلاءتهللاءا نا 0

 1 مهئا.عأ نمن دو دعملاا سف مهعلا

 «(ىنادلا ىملدنالا تلصلا أ نيزيزعل ادمع نيةبما تاصلاوبأ)«

 421ت.دالا هل لاقب ناكف 01 ّنشافراعناكو ىلاعتللر هدإاة مش

 ردنكسالا "01م جلننالا مرتو لت دالاس ل هامناكو

 )0 ووين نءأسشو دو هلع ثا هدد راق بتاكل اداسعل اهرك ذو

 اذا



)١9( 

 :) دج بج الا. فورعملا ةلو دملا ميس بقنا هللا دمع نمرقثس قاد.عسوبأ 00
 رقنس ق اني ىكنز نيدلاداسعدلاووهو لدوملا باعصأ قب انالاتدبلا
 +( ىلاعت هللاءاشنأ» 5 ذى "الا 1

 تحاص نازبو وه قوكسل |نالسرا لا نءا امك مناطا_لا كولمم نأ
 نائتسا تلح ةديدم قولا نالسرامل |نب شنت ةلودلا جان كلا واقر
 جات هدصقف هءاع ىدعف هنأ 3 ولم هرال هءاعدقعا 9 قل دل ارقشبس قا ١

 هللا هجر با> لمخ اد ةدج اجزلاب ةفورعملا ةبردملابن ف دودئاسمب رأو نيناسإ
 م كلا نآرقلا :ءارقاةعج مو: لكن وهة<اربثك قل هربق دنع ترأزو ىلاع
 تدجوىن امثهفةو نم إءأ الو مولع قرغي اميظءافقو كلذ للعم نا .اولاقإ

 ىقأ.وىلاعت هلل اءاش ن اهرك ذ ىق ' الادو م نسدلارونهدلودأو هفقوىذ
 لعأ هللاو ةمةاولاهذه فال ىلءروك ذملارقنس قارب شنت ةلودلا جان ةجب
 بحاص قئرأ نيرامملا درع نين اعلس عسب رلاوبأ اهانب ةمج احزلاو ب تاوصأ
 ىلا هلة: باح ىتز نيدلاداسعمدلو كلماملأ ا.دنرقب انوف دمالوأ ناكو بلت
 نانورا4 لاقي ةب رق ىلع رقتسق التقناكو دامل روس نم هالدو ةسردإ

 ىو لا توق انه رك ذباح لاسعأ نم نيعس ند برأ

 قسربل أرفتس ىأآ ذو (نيدلا ف..ةلودلا مسق بقلملاىزاغل |قسريلارقتس قاديعسوأ )< :

 6 ناكودو دومرالسا._ساداعا نسال

 ظ ىتكالا قرهيسلا ءاشكل نيد ناطلسلا ةهج نهم دالبب واهم دودو
لاك ةسعجلا مون قشمد عماد دو دوم لتقف ىلاسعت هللا ءاشن ا ١

 ظ نبثرتع 

 ةءاطاسلان م ةعاج هءلعبثودق ناكو ةئاهمجتو عدس ةنسؤخ؟الا عمل

 قروك ذا ذ# ناطلسلااهاناهالو ناك دادغب ةنصش ذءموررقنس قاو هوت

 قوراكرب هدأ تومدعب ةنطاسل اه ترقتسا امل ةثام# رأو نمعستو نامل

 ذانقيك اهبناكو تب ركت مداح دهم ناطاسلا هوجو نيعستو عسن ةنسيإ

 نمسحرف هيلارقتس قادعصأق ةينطاملا ىلا بو ساملا ىليدلا بسارازمن نأ



 رعت 1ع 2

 نا .١ م ارلعي 1 7

 رس ا نوكيا مدل از يبو مداح الا و حج نان مس ىو

 7 لاب د دع“ 0 دبا ويح

 خت دا وع عب 0 عنب ا

 . يح بهي نبا لو رقس تاصحي هي

 م يي ماما 7 دايت رفخب 7 1 د :طيبن -
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 عملا ظ

 1 ا ل سس ىلا عت هلل هجر

 ط .-ىاّك قىاضقلا هللا دبعوأ لاقو هنع هللا ىذر كلام نعىوراعفةقث

 ش ضر ثألام ساصصأ ظن أ نم ناكو لد زجلاموداملا ف ةسانر به_ال ناكرمم

 َ ري طالول هل منيب رمصملا نم ادحأ تراطت امىلا عت هللا هجر فاشل !لاقهنعهللا

 «تعدتلا ىضر كلام ناحصأ ن مرصع ىلا عت هللاه_جرجفاثلا كردىلو همذ

 لعوعدي بوش تدع- ممن ادبنبالاقو محلا دبع ناو بهشأ ىوس
 5 ' الثمهلاقف ىفاثالكلذ ترك دف توما. فاشلا

 1 .داوباهبف تبا ليدس كلف دع توأَناَو تومأ نأ لاحرىتت

 3 دة ن اكفاهريغىرخالد وزن 3 ىذمىذلا فال ىتس ىذا قف

 زأ تيرتثافبوشأ ت اممئا دمع هتكر تنم بهشأ ىرتشاف ىذاشا!ثاخ لاق
 1 2 ةلا| تهشأ لاقتف هنر ات قسنوب نما هرك ذو بهشأةك رتنهدنعلا كلذ

 رصء١اهقفدح أور جانأ نكح ةدعج نم ىراغلا
 ١ اوامارهكوذو

 ثتامو عب رأ ةنسنامعش نمنيقي نامل تدسلا مو. قؤتو ةئامو ننعزأ

 رن "ينانلا ف تر ىرفاعملا صاع ند < لاقو هتقفنع ضاع نأكو

 1 1 لاق هتمج أداب لوقت
 - عّدص::اهاهانداللا تيل 5 م.ةارفدنع لاق نيذلا بهذ

 ١ :ةضرعق تافبهشأ توع نأى :ةو-أام تلقفاضد رمسهشأ ناكو لاق

 3ك ملعأ هللاو

 «( ىرصملاىلاملا هيقفلا عفاننيددعس ن يرفلا نب خسصأ هللا دمعوأ )+
 0 قتوشحاملا ننكلملادبعلاتو بهشأو بقو ناو ساقل |!نسارهقفت

 تاكو مساققلا نياالو لاق م ءاقلا نساالو هل ]بق غصأ ل رضع تحج يام
 ىلاو ا( نيناورعنيرزملادبع قي عئاستسو بهوان 6

 نيتدامو نيرمثعو س<+ ةن«لاوشنم نبقي عد رال د>الا مون قوتو + رمدم
 2 خصأو «.ىلاعت هللاهجر نب رم ءهنسلدقو نيرثعو تس هذس لضو

 ههتمنيعاو دعب وه دحوملا» ءانلا أمم :ردليو دا نك رمفا

 اك



 ظ 0 اا

 نكالا ىهرادلا كلتو دحأ هيرل«مل ثيحياريسالب ل هيبأر اذ د
 ةروومشم هتصقو هو ىفءأوابم لتقف ةيقرم بس ا ا ةقورعملا ةمقن ا ةسسر : | ١

 ىلاعت هللاه_حرةئام-و نيعب رأو وعسل : هن مرا الل :مىق كلذ رك ظ

 دحالا مونةرهاقلابهدلومو ةروك ذا ةنسلا نمو رخخاطسس سدا: المقر

 ناكوهئاص-جو نيرمثعو عسسةنلؤالا ل يقو رك الاعب /' ررم فاضت .

 نم كلذي هلعأو سامع ه.بأ ىلامضحرصأ هل: ة الو روسو كا ١

 ل ارمدن نال هل ب هرمأ دقهونأ نأكو 3

 هلتقاناكر أ ىف سانل |ثدحتو رفاافل :ةبصن كضرع تفاث اكلنا هوبأ هل اة
 تايىلا سانعرمض> هل الثلث حامصن اك اكف ذل 2 : ةميحأ |هه نم ملت ىتد

 ئلا عض طاوملا فق مدخن | هب !اف مهمل ةثقرفاظلادن :ءروض#اتاطو رمفغقأ

 لدخدو هبوكر منع لزنةوهنأ لءنامدل ل. .ةؤ دوب لف أ/مف تدبملاب الان مذ اعغع تن ١

 اوجرخأف انالوم ىودخا ىلا اوجرخأ مدلل لاقو مهما اين نعدمم ةاؤطتلا
 [:مديلعأ هنأف4: ع كدلو لالاقف هنعامهلأسف طفاما باف سويو زب ريج ِ

 تاطس ١ دوو ةمضقلا د ذه ةصالخ ذه هالّدو ناذهلاقو اةيئاقرى رشي وأ 1

 عهاجلاو « مءأ هللاوروك ُذ ذاارفاظلا ننىسعزئاسفل ا ةجرتىفاومف لوقلا

 فقووهرعىذلاوهوهمأ| رسمة ل و زنان ل ادةرهاقلابىذلاىرفا 3

 لاق. ام ىلعارمثك أ. هدل

 هرقفلاىدعجتا مث ىسقلا م هاربا نيدواد نيزيزعلا دنع نب بيش ورعوأ :

 «(ىرصملا كل أملا ا

 مامالا لاق نيب سدملاو نين دملا ىلعمت هس :ء هللا ىذركالاممامالا ىلع هت 0
 اناا هدف شدطالول تهشأ ن مهقذأ تءأرامهن ءهللا ىذ ذر فاشل ا

 تناكو د مساقلا نياد هن رمدعهمل اةسأنرلا تهم و م ءاقتا ا نما نس وهند :

 نيعب رأدأ سدلو هضرات قرار ارنمسو لاو ناو نعني ةنفرم هع هنذال

 اهونرشع هي ا ىل .ةو رمد ىجفاش 1| ب نيتئامو عسب رأ ة نس فوتو ةثامق

 تناكوت ردك | ةنسأ| ند ابج ناب ىذ ريفانلا ايو تاكا

1 1 8 

 ظ ض : تهدأ مامالا



 دهم" 8

 1 0 1 ' 0 : 4 ل . 4 1 . د

 تقلا نانو شا 0 دو اا ا 700 ا ل

 رت ارا اهب ماركا و ل يتلو د هدوم ا 2 ا وا تو لا

 46 ف | 20 1 1

 د تن عدوك د وا كد ا ل م و سو ا يصد

 0 ندا

0 

0 

 0 الا

 هد ينط بالكم اني 00
 رج ديل اج هكا مخ وو رو نترو ناجل ل قف

 000000 نو ع
 :ريلا هملع دم قدي رودصمىل ااهخمج رذقامهظعاصر موملع ظاسو اريثك درع

 ل د تاسفاهبلتعاف دي روصنملا ىلا ل صوو هعمنمرثك 1تامو هعمج نهوأف

 ! صوان هنأ هتلع بسن اكو ةئاش لت ونيعب رأو ىد>-|ةنسل اوشرخ ا ةعجلا

 اذ ىلمثا ارسالان السن. ىدساهىدطءابنف مالا ل خدي نأد اراب روضتملا
 ١ ط.ةأةرهسلاهمزالو هنمهي زيرغلاةرارحا تدنفف مالح دو تمل

 0 ءللاقف رودذملا ىلع كل ذذتش ان هلا لع قايرهشل اوهحناع قوسا

 : دق نامانهه ءلاولاقف ءادلا اذهنمىتساض بندطناوريقلاءامأ مدخلا
 ابدأ هل مخ هيامديلااكشوهلاح هفرعفرضف هراضحايرمأف مهاربأ هل لاقت
 رخو ماناهعث نمدأ امل اههشهفلكو رانلا ىلعةندنة ف تاعجو ةمونم

 انوه هلاولاقذ هياعلودلا نلطق قدما ءاحو له اسعار ورسم هاربا

 4 مهو جوف هءلءاوا حدف تامدقف هنممانيّئث هل عن صدق ناكنا لاذ

 لرغءاطالا هرك ذامءاواداسغا بنذهلام هسا لاقف مهاربا لّدق اودا ارأف

 رارحلا ةيوقت فرطتأو هجلاعأ ت :؟ ىناكلذوهوّدف رعامو ضرملالصأ له

 دو 5 تامدقهنأ تلعاهمفطاسع حج وعاملف موذلا نوكاهب و هن ريرغلا

 تناكو هن جلد وائدح | لمقو نتن ا ةنس فن اورمقل انهدلومو هد داهملا

 | وللا راك غب رفإو لات هقأ هز انأ ةتسو نيت م هك

 4 ؛مءاباهد_هد و اقلارس كو اتق نمتافثلاءانلا نوكسوءارلارسسكو ءافلآ

 0 و را نرغملادالب نم ميظع م !وُأ ءاهاه دعب و ة>وّدقم ىثو اهتحت نم نيتنث ان

 اسك موملاو اوراكل سو هدعسلق ضر نافع نفل وال

 سدو
3 
9 
00 

 | 00 |نيرصنتمل ا نيد ظفاحلانيرفاظلا بقلملا لتعم اروصنملاوأ) ىدسلارفاظلا
 جك ذمدقت دقو ىدوملانمئاقلا نيروصنملان رعملانيزيزعلانيكاحما

 4 : *( هلضروصنملا

 ةالارثكن اكو اثس هس أدالو ًأرغصأ ناكو هنأ ةمصوه وأ ثام موهرفاظلا عد وب

 1 ا نيرصن ىلا سنأن تاكو ىناغالا عاةساو ىراوجايدرفتلا و بعالأو

 ذلاءاشنا ارالنغلا ىلع لداعلا ةجرتىف 37 ذقأنسو هربزو ضاءعناكو
 ' ىلاعت



 دنمارك ا يعول مال > يبكي
 يل 1

 ناكو ميلا فرحه: ل نأ اقلاهسأت ةانمور ل ا 4

 تحرخ لاق يذورورااد# نيدج ارجو أو ذو بطال رضاه 0

 2 :ممجف ام هددأ امة سف نا<عردديب و هترباسف ديزنابأ مزق موهرومج“ :لاعق

 مدن اقتل انا وهاب اهتلوانوأ
 6 نانالاب اًنرع رة * فوذل اهب رقتساواهاصغ تقلأو

 كاصعقلأن نأ ي بوم هيلا ان :ىوأو قب صال اذه نمريهتوهام تلقالأ لاسقن

 ِكلانهاوملخف نولهدناوناك امزطي و قا عوف نو تحف أ ءامفتاثى ها ذأ

 تاق سو هيلع هللا لص للا لوسسر نبا تا الوهاب تاقف نيرغاضاوب قنا

 جباحم اةرتس ف يب عملا 1 ذام كلل ذىفءاجام نسجأ نمو تاق لعلا ن + هكدنع ا
 0 يونا ل نأ ن او رم نيت ادم .ءرمأ لاق بفسوت نل

 ا توترزتعامي أ قفتاف هلت ذأ اياب هلله نأ جانا هلا سومو

 4 لاجاحم 5 كلملادمع ىلع كلذ ماظعف حاحا بابو قد كللادبعبأ

 باس |باب قرت إو نينءؤملاربمأ باب تقرحأف ءاعمأ |نم تازناراننأ هل
 مج خا مليقتف انابرةابرقذامدآى نا لمك الا كلذ ىفان 09 ا

 دب زب نأ ةيراسعءالو دق ونأ ناكو د هياء فةو ال هنع يرمايف ريك الإ ,

 روهظإ ةيضانالا نمال_جردا دمك ن يدلذعدي ريونأ اذ_هناكو هيلع جرا ا

 فوصلاإلا نسلبالو راجريغ بكربالو ىلاعت هلام .ضء ماقايغاهيأودهؤتلا

 يعلو ناوريسقل |ندم عج كلمو ةريثك عئاقو رؤذصأ :اادلاو ماقلا عمل

 لون ٌتراصحلا ف اقل |كلوذ اهرمد احو دب زيوأ ام ءاع خانه ةيدهملاالا ثا

 ديزي وبأ عجرىت-راصح رباصو هيبأ توم ىفخأو هنب راح ىلءرقتافرو كن
 ىلء هم .ةأو هب دهملا ن ندهرود :ااميردت درمد أحو ةسوس ىلع لزيو ةيدسهملا /

 مرا نمنع, س هبل دخالا مودهريسا نأ ىلا ءازرولاهملغىلاوو همزهف ةسوب
 رعافهب تناك ارخ نم مان أةعرا:رسأدعب تاغ ةئانغللو نيثالثو تسد

 اهاعسو ةهقولا ع-ضوم يق هّتشب دم ىف وهيلصوانطق هدا اش حو هذلسم

 ةمطخلا لتر باغملب شاحلا طباز اعاهةزوضنملا ناكو م اوتطوتساو هب روصنل

 الواح نيدمىلاةب روصنملا نمنيسيرأويدجاذ:بيناضنورشاف جول
 موملع لاهو هنا عبس هللار ظمأ |هنامرغم ناكو بدضق 5 هتيافج هعموا بز



 ل ريل

 ىدسعل اروع ع

)181( 
 زها 2 ةزانجل مامأ ةلودلارفش ىشءو ضرالا 00

 2 هلوقب نقسرلاد .غسوأ ءانروامانأ ءاز اًرعال دغقو

 ْ 2 اوم وأ لماوخأ « ىرسا!ىلأش :مدأنع ننادعبا

 ' *' راغمداعل | ىتءادهلا 5 * ةنوك اوغ نأ الا هللاىأ

 1 النو نيئآلثو سجوأ عا درأ ةنتق ساشا ندا. ند حلاو[ هدلأ) فوتو

 0 ملا داوود هءون نب ةلودلان :كرزيزو ناكو ىلا-هث هللاهسعر

 ةذس نابع ثف ةلودلارغف فوتو ئنتماح و دمورسغغانف ةلودلا خ_ذغدلاوو

 أمن اءلثو نمغب وأد ىدحأ نس ىف دلو هو ىلاعث هللا هجرةئاخأثو نين اسمو عسنس

 ىلالادعب و فاقمةحوتفمم الماالادغب و ةلمهملا ءاطلا خفي ىناقلاطلاو 5

 ْ 000 2 و :انلا

 ناس ارخناقلاطال

 ىوخلائرق1 'ىراصتالا نارغنيدبق بني مان ليعفمارهاطل اوبأ) «

 3 : +(ىطسةرمسلا ىملدنآلا

 اثنا ارذجلا ناك فاسو َتآارقلاَر ةلانقتمو تاد ١ الا مول_ءقامامانأك

 اهالدل ان اكرمدعاو هءاعنأشلا اذهب لاغتشالا فسانلا ةدعوثارقلا
 ةعو هيلع ىثأو ةلصلات اك ىفلاز اوكشب نب مءاقلاوبأ هك دو ىسمرأفل | ىلع

 ل هددحالا موي فوت نأ ىل اهي سان | عافتناولاغتشا ىلع لزيهلو < هلئاضف

 ع بااحأب ىطةرسااو + ىلاعت هللا هجرة ناس رأو نيستو س+خ ةذس مرا
 | ل ميم داطاهدع و ةيناثلا نيسلا نوكسو فاسقلا ضو ءارلاوةلمهملا
 )نسج نم لطب رسام لاق سأ دنال افرع ىف ةئسدم ىلا همسنلا

 . ىاثا هنس يف نيمسملا ن عيل اه مهريغوءاملعلا نمةعاجاهتمهج رخو

 ةراه* و ةريثع

 ةقب رفاتخا فئذد هما . اناا نيووصنلاتسقلملا لدهعسارغاطلاوأ) +
 58 ةللاذأث نا ننعلا فرخ ىدهملا درك ذ دع هدسل 1م. أم سو

 ؟داخ 1 ندوهو ىلهةسملارك ةمَّدقُت
: . 

 م



 عل 0 ظ

 الا لك امتفا,ماشتو دع زمتلا تقروجب احزلا قر

 ردجالو جدو امن كو حد -ةالور كف 1

 ىلءوبأ هتدنكوريزولا دجأ نيرثك نر لو
 للءا> ىلءهوزرم كلذو 0 دجأ نيريثكىدوأ ىلنولوق» .

 ليلق لاحرلا فريثك لذ 5 اعم هكمنالعلاو ىنوعد تاغقف

 كوامد-ًأروصتم ننس ون نأ ىودلا ىمرافلا نيسحلا ندع نيس لاوأ كحوا
 رمأريدنو هنو ازوهملا ضوتفما همعدةسرعسلا ف ةقرو هيلا بتكناماس 7

 ةنانج رأ ىلا ةداخهمتك ل قل با اتصهناد لاؤراذعأ هل نم واكف كلف

 تاكو« ةيافكمراسخأ نمردقلا اذه ول متقلانماهب قباب اع وافل هزل
 ةيايؤلت ونيرشعو تس ةزسةدعقلاىذنم تءق ب هلي هرمثع عسا رالء داون

 ةنسيرفصنم نيرشعلاو عب اراةعجا هلم وتو ناقلاطلايل. .ةو رؤطصاب

 همق ق نفدو ىلاعت هلل اهجر نابمصأ ىلا لن ثىرلا,ةئالث ونناكو 4

 دس :لايارثودهاعتم هتثب دالوأو نأ الا ىلا ةرعاع ىشو هب ردن ايفر ل ١

 مللى لوقيالثاقمانملا ف تءارىناب-صالارعاشلاءالعلا أ نمساقل اونأ لاق
 دبا ا رثك + نم ا تلفف 3 لرمثو كاف عما امل ّ

 هل لا مويامانأ(تاقفإ» هرقتسنعنوواثاا لترا اذا
 اك هتافو دعب دحأ دعس مهنأ هر أن 10 هتساج قىساردلا اهل
 سابنلاغةءاو ىرلاةنيدمهإ تقلغأ ىف فوت هنافبحاصلاريغهتايحفناكأ
 روك ذملاةلودملارت ارد 4. وب_:تئذ>و هتزانج ب ورخنورطتثب هرمصق ناب ىلع

 سا ||حاص ناس ءلا نم هش ب رخاسمف موساملاو ريغ دقو ءاوقلا] انوالؤأ
0 

 ا
2 



 5 م د ا ل و ول مو
 1 رق 00 5 0-0

0 
 ١ 3 ظ ض 0 هترازو لون ىليدلا هيو ن.ةلودلا نكرنا

 الث ة ننام ش ىف ةلودلأديؤمىفوتانلف دعب ةجيرت روك ذم دم ديعلا

 لعن سحلاوأ ةلودل ارك : هودخأ هتكلم ىلع ىلو سان احر هن اُملثو نيعمسو

 داءدذنأو رالاذفانامظءمود دنعالحمناكو هترازو ىلع بحاصلار أَ
 1 اهتاج نء هسنوفانا .ًااموب ىنارفعزلا ساقلا

 ا أ أت نم ىد>ارملا + ىنغل ىدهتءان طع نمانأ

 ' كماهلثملخ لمكح و نب رئازلاو نيهقملا توسك
 1 اللالازكا نم قوتبط :١ قنوش غرادلا ةشاعو

 0 اهل لاقالجرنأ ىناسشلااةئاز نب نءمراسأ ىف تأرق تحاصا اا ةذ

 هللانأ تاعولو لاقمت ةيراحو راجو لغن و سرفو 43 !نب هلم ريال اهسأ
 هى رزملا نمكلانرمأدةو هلع: اذ_هريغابوكر ع قاخ ىلا عتوهنأ عبس

 100 ءادرو فرطمو لب د:هولد وارسو ةءاردو هماسعو ص.ةو
 نمهدنععمتجاو « هك انيطعالز+لا نمذدتد رخآ [ اسال انلعولو شكو
 َ ةرةنوجالا نسح ناكو جيادملاررغب هوح دمو هريغدنع عه لامءأر «ءشلا

 قابتت قرف نببارضأ ان ةجرتم هلظمىف هعقر هءأا برضلاراد نمنوا يذلا

 ١ نم لج قرسو هلئاسر ىلع ارمفراغأ ةقرو هبلا مهضعب بتكو درايديد_ح

 َق قء-ضناكمىق هلاع ضعءد سحوانملات دراعات ذهاب عد وف هظافاأ

 لاف هنوص لعأت سومحل | اداتفآ ار هلع علطأقاموب طل دعص متءزاوح

 1 هرداوزونوملكتالو اهف اّوسعاب حاصل !لاسقف ميدحئاءاوس ف ءآرف
 ة|فورح ىلع هيترت ادا عسقوهو طء أو امس ةغالاق فنصو

 "0 ]|ب اور فوتم» لع ةغللا نم له ند هاو ثلا للك ظافلالا هم يرث

 ىلع لئاضف هءذرك ذي ةءامالا راّكو زورينلا لئاضفو دايعالا تاكو لئاسرلا
 تاكو ءارزولا تاكو همد-ق نمدماما تنشب ؛ وهنع هللا ىضذر بلاط ىأ نا

 | تما السير ام هللاع اسسأ باكو ىذا «ءشكئكوأ سم ماقتل

 هلوق هنخ دمج مظنو ةعددد
 ىقسصهنع :سدقت 5 هأ اج نداشو



 ١ اذا ١ لا بلا ل لا 1 » ؟] 0 5 9. 5 9 4 6 م 5 5

 1 0 . ١ "ا 100 :

 ((81) 000 75 ) : عك

 ّ ارم نها معا ةروكم مالى ال ادع فاؤقلا مر الة اقل اة ْ

 قتءأرو ىامعدلا هلافاذكرك ران ذ ل انعأ نم هو فلأ مالاه دسغعإ فإ
 نزرا ىهالق ىلاةنأ ىف اهم مالا ب اكد ا نيدلااع لأ :ةيقويلسلا 8
 ىمالسالا ودق عم :جو نادم ءلا تاك قىرذالملارك ذو ل دءأ هللاو مور

 اوناكف ةنعزالا ضعي ىف تنعش مولانا تناكرزفورلا مام تسر خو

 هنأ رعاة سعب |وتاكل اذ تام مهمل تر سقا.ذ مرا كلذ فئاوطاا. كواكأ

 ىلاع ناس اكل ذ ىنءمو هلاق ىلاف اهثءهوالق ىلاق نس نه تنسف ىاق ماش تناك

 الؤىلاقاول اقف هلاق ىلاةرغأ | ثب رفاهاونأ نم تان ىلع ترو

 ٍدجأ نيدابع نيس ادعلا نيدا معن سلا ىفأ نيل هدععنا !مساقلاوبأ ب حاصلا

 «(ىاقلاطلا نسردا نبا :

 نءعدالاذ هنأ همركو هفراكمو هلئاضف ىف رضعلادر وع ورهدلا: ودان ناك
 ىأ نءذخأو ةغالا ىف للا ناك حاص ىوذالا سر اف نيدجحأ نيس يل
 هدقح ىقةمتبل اهباك قىنا اعملاز وصنموأ لاق و امهرغو ديمجأ !نبرلضفإ

 ةلالجو بدالاو لعل ىف هلعوتلع نعحا اضفاللاهاضزأ: ادم

 نال رخافملا تاتشأ هعجو نسا لا ىفتاناغلابهدّرفتو مركتلاو دوجلا ف هنأ

 زن]نع ءرصق. ىو دهجو هل اعمو هلئاضف ىندأ خولي ؛ نع ضخ" ىلوق هم

 ركب وأ لاقو * هلاوحأ نم فرطو هئسا ضدل جس مهب 9
 اهركو نمجردو بذو اهرخ ىف ةرازولا نمش بحاصلا ه- ة-ىفضزدا

 هقح ىف ىتسرلا د.عسورأ لافاكمئانآن عاترووادرد قدروا عضو
 دانسالا.داتسالا ةلوضوم + اكن عازاك ةرازؤلاث دو. :- |
 داع نءلس .ءعماو هير 5 ازودارعسابعلا نع ىورب ا

 دربجلا نب ل_ضغإ نأ بات» ناك هنال وازولا نم بجاصلاب تقل ن ملول
 2 لعانعقنوأرا ارولا لونا بقاله. اع ىئاظأ مد: مل | نبا بدح انض إل: 0

 كب وم تح هنال بحاصلا هل لم ةأعاهرا جاستلا باك ىف ئاضلاركذوأ

 مهيرومشاو بقالا اذه .اعرقساو تحاصلاو ها ة«وام ضلال مهن د وبن ةلودإ

 هب . وروطنمىأ ةلودإادب ؤمريزوالؤ أ ناكو ةهداسعل هر انوا لو نملك هب
! 
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 ا
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 هيما ا نسا و كا فر ا ا“

)0 
 3 5 1ْ و نوثلاوةلمملا نيعلا فب ىزنعااو « مك ةقاتعلا نأ تاناكحو

 اوكسو ةلمهملا نعل جفن ىنمعل او + ةعبس رنيدسأن .ةزنغملا ةرسنلا ذه ئاز
 م املك ستان هنواقددع وهتك نم ةانثلاءاناا
 0 لوألا

 3 ٠ « سده نب ىمدع نين ؤربه نب نون ن اعلان نليعع مال دوبأ)» نوم نب"

 0 .* (يومالان اورم نيكل ا د. يلوم نايل مدح ىر غال ىلاقلا ىلاقلا 5

 زب كى أ نعبدالاذخأ ندب رصتلاو جنو رعشلاو ةعات هنام : لهأ طفأ ناك

 ةعأو مهربسغو هب وتيسردنءاو هب وطغ:وىرابتالان ب رك ىأو ىدزالا ديرد 1
 هلو نيعلارمص ع بحاص ىدادنالا ىدس لا نسحملان يدمر تجر وأ هن 3

 7 1 فوز ىلء ءانب ةغالا ف عزاملا ناكوت ىلامالا باك اهنمحالملا فيلاوتلا 78

 لبالا ف باكودودمل اوروصقملات اكو ةقرو فالآ ةسسج ىلع هش وهو 7

 ناكوتلءفأو تاعف باكو اهنا. ثو لمحل او نا الا ل-قفناكواهج انو 90
 دالنلا فاطو كلذربسغو تاقلحملارئاضقلاهبق حرث تاكو نار ةأا[لئاقم

 ف ىأنمثيدحما عامل لوما ماقأو هن , ان ةلظو نالث نقد ادغر ىلارفاس

 | اتساع مانأو دن ؛املثو سة نسم فد |دغب لمتدو ىل_ىوملا ىلع
 سادنإلا اد -صاقد اذن نم جرم ترد اهب بتكو تالت ون رتعو

 تارا وتناول ةئاشلتو نيثالث ةنسناعش نم نتةب ثالثل ةطرق لتدو

 وره نفسو ه+دمراببل زي اواهعتشوأ يمك رك أواهبىلامالا هناك
 امطعت نك ذةع دب ةدصقب ناتكتلا اذه نمءادلا فرج روك ذا ىدامزلا
 1 11 1 الاعب ررهش ف ةطر ة,ىلاقا |قونوو هنم تاطءلق كانه

 0 10 كاارهشلانمنولح تدي تدسا | هلل هيو و نيو تنيةنس ىلوالا

 و هللا هجر ةءظرخرهاظ ةعتمةرقع نفدو: ى رمح لا هللا د.عوزأ هيلع لو
 رك راند نهدزخزا: ةعورا "الا ىو نشثامو ننادعو نام ة نسق هذلومو +

 1 يي 1 11 فسوب نيد_جأ ةجحرت 2 ارملع مالكلا دقت دقو

 نيعلا مفي نوذلعو + مسالا هملع قيفأل ىلاقلهأ مذ ادغن ىلا ارفاس هيال
 يلاغلاود نونواولادع وعملا لاذلا مضو ابتدع نمةانشملاءابل ا نوكسو ةلمهملا

 همي



 ا ل
 انا مكانك تع كفركفلا وةربحاو عزجا نه هب ةانأال هءاءمالسر ريغ نأ

 دشني لجرلاذاوأ
 ريضصلا لاء انا نس ماسأو يي هتقلازسرقلا 0١ تورو

 _ كدا ثمل عب هلطدص ن همي د قر او سان || نم ىمأب فريصو |

 كزعأ لضفت هلت اقو ىلقع ىلا تان وامه تكربت ونيّسمل ا|تنسدسا:ل 5 ظ

 ور تا لادا 5 ولهغمااب لاقفامسيتداعا ىل !

 - مقالا ىلع دراولا هل سم ىنت اأسالو ملسملا ىلع لما مي أمت ىلع مست مفتاا

 ا ناعم الو ادأ الو ارش ك.ف ىلاه: هللا ل« ل ىذلارعشلا نمنيتدب ىنم تءمن
 طاسإا تدون ةدومفلاسوأس 00 هد كا دتمم ىلد شلة سل تقفط هر

 تاقذ كيدأ:ءاسا نمادبانعترذ هءاالو كذءناك امرك ذ تلو ضيقلا
 وهىذلار ءثلاتك 5 عفولاق شهدب هءفانأ امنو دذالضفتمىرذعإ

 ىبةءاس لا ىعدبانأو قاطتف هلوقتنأ ٌدءالو ميل |كردسو مهد نع هام

 تقل هيلع تالد نا سو بلع هللا ىل هللا لوسر بادي زنبىسدعب باطأُ

 انأف تاتقالاو همف مد سو هيلع هللا لص للا لوسر ناكو همدي ىل اع هلل
 لجوزعهللا كفك تاق قاسةحاو ىريس ىرتتن اهو كذمةرحاءىلوأ
 ىلءامهداعأ ّةَيدبلا مهنا عئملاو عب وتلا كءلع عجأ اللاقف هنمتلخر
 0 لحوزعءهللا لزعأ تنأ نمءل تاقف ىو هد مامرتظفح ىتحارا .

 لح را لاق هب دب نيب أذ و ال13 ىدهملا ىلعاناغ دأفدب ايز نب ىدع ب>اصرمو -

 دال ءلا ف كنمسراهف هتملطت ديز نبى دع نبأ رديامو لاقدي ز ني ىمدعنأ

 دنع وهيكلدوع رن أ وأن را وتم ناكىتم هل لاق ربحت ىلع فقأ نبأ نك ىتسدحو

 وأهملعّنادت ! هللاو لاقاريد هل تذرعالو ىراوتد م ةئءقلام لاق هتمقل 1

 هللا لوسبر نا ىلع كلدأ م هلل اوذ كل اديامعن صا لاقفةءاسلاكةذعنرض 1

 ى وث نمي ناكو لوهمدي مالسسل ا هما ع هلوسرو ىلع :هللاقلأو لو هب اع هللا ىلض

 ىاعدمم هن :عتب رضف هي رمأف هقنعاوب مذ الاقهنعاثال تفك امىداحب |

 ىوردق ةوربتلطأف هوفاطأ لاق لوقأ ل تاقه,ك قم أ وأ عشل ا لوقت أ لاقفأ
 وهو ثلاث ثيب ةدابز نيروك لما نشملاق نون ::ل1 قعوأ ىذاقلا
 رهدلا ىلعىت ءلاطه تمتعت م ىذا رودلا سويت انأاذا ١

 ل لح ١
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 2 ”هلوق هزعش فمطا نمو ء رهدلاك زعالا ذهل درو
 : . ىباصتلا طرق نهراص « ىت> كءلاتو.صدقلو

 ْ ىنايث قىباصتلا عر « اند اذا سلجلا دح

 ىدهملا هب راح ةمءقهرعش نمو 5 ةردثك هنأن اكحو.

  لحط نمنافك ًالااورش « ىلتا:ىوهلانا ىوخااب

 للا ل نيف تان .« ىوهلاعابتاارمدلتالو
 ْ اهفلوه و

 لئاسلا بكسنملااهعمدي ع . ةلهمةسبتع ىل_عىنبع
 لئاقلا ىلعدولاةّدشنم م كالت ىلمةىأرنماد
 لثاسلا ىلع نودرتاذاام + الئاس كون ىنكت طس
 لئاتلالدءال_.ج الوق « هلاولوقف هلمنتل نا
 ' ىلباقلا ىلاورذخ هنم « ةرسع ىلع ماعلا مةكوأ

 نب راشن امون راز<.هاتعلا انأ نأ صوصقلا باك ىىوغللا دءاص ىكحو
 لوةتذا ءاكملا نمار اذتعا كلو نسةال ىنا ة.هاتعلاونأ هل لاق

 ءامحلا نمءاكما|هقر «. اسأىل قب دص نمك
 ءاكينمىام لوقأف « ىتمال  نطفت اذاو

 00377 ءافلايتعتفرطف « ىدترالتهذنكل
 ١) اسا|تنأو كح دق نمالا هتخالو رحب ن مالا هتفرغام سلام هل لاقف

 دءلج اعز ملا نمىكس لهو د لاك ت اقف تكي دقاولاقو :

 7 لي د> فرط أ ىذق دروع 5 ق.عدارسباصأدقنكدأو

 |  دوعراصأ كيتلقماتاك أ « ءاوس امهعمدلاماولاقف
 8 0 لود تس: طم ىلا اذه ىلا ايهما لآ

 3 ءاكيلاوهو ىذق اهي لوقأ <« اهنمعمدلا ضاق نيعلااماذا

 ىدهمارمأ هلوق نم تعذتما ل لاق كفر ءشلالوق كرتةصهاتعلاوأ ناكو
 ع وم تءاطفىنلاهارظتم تءأرو تهد هتلح دال م ارا نوسة ىسح

 لجو هتدصةفرذلااهسهبلع هجولاوةدلا نسح لوكا انا اذانهنىوآ
 نم
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 هارثأ لابقف ةرهاتعلاوبأ تاقف اذه نءىللاقفاسراشز معمق سانلا تكس
 دن أؤدشتن نأ ىدهملاءرمأف لاقل عفسي هعس»أ تلةةلفحا اًدهقدشت
 ”اهالدازمنأت كدأ « انفامقنكامالا ّْ
 اذ_هلكم هّسدناأذ-ه نم رمح ترأرأ كح :لاقو هةفرع راش ىبددن لاق

 هلوق ىلا خاب ىتحعضوملا اذهل ثمىفرءذلل
 اهلانذأ ررحت هملا اه ةداقنمةفالخلا هقأ ْ'

 اهلالا 5 كيلو « هلالا لمت كتلف ٠

 اهازازضرالاتازلزن « .هريغد_>ًأاهمار ولو
 املامتأ هللا بقا « بواقلاتانبهعطت لولو .

 هللاوف عجتنأ ل اةهشرف نعةفيلختاراط له عمنا كورطت ار اش ىللاقت

 راعهشأ د هزلاىفهلو ةهاتعلا ىأرغ ةزئاك ساما كلذ نءدخأ فرصا
 هرعشو ةفثاطل كلو ساون أو راد ةقيطقن دلوملا ىّدقم نموه

 نالثوأ نامل نينثالا مو: فوتو ةثامو نيثالث نسى هتدالو تناكو « ريثك
 ةرشع ثالث ل قو نمتثامو ةمثع ىدح |ةزس ةريخك الا ىداسج نم نوب

 او *« ىلاعت هللا هجر نيت ايزل ةرطذق ةلامق ىدعر من ىلع هريقو دا دغسس نمت امو
 هل ناتدملاو ىمأر دنعىنغبو ىنذملا قراذع ع ىبص نأ سمسا لاق ةافولا هيض

 ْ تاسأةل+ َن

 لاق نا.كحابلاءازعناف م« ىدمرهدلانمىند تضقنااماذا '

 لياخ لاخلا ىدعب ثدحو « قدوم ىمذتو ىرك ةنع ضرعتس
 ثدنلا|ذهوريق ىلغ تكل نأ ىف أ

 صدخقن:لال هم شعلت «  وملاهرخنوكاشنعتا ١ ٠

 تدبلا هللاقةرعكل نم كامو ىفلمت م هلل اقف ساونانأ امون قا هنأ كدت
 وأ لاقف مويلا فن دثانا او ةناملالعأى نكل ةهاتعل اوبأ لاقف نيّملا
 كلو لثمل مت كنال ساو

 ةرانولا كيو لالا
 يلو لثءلمأ انأو هللع تردقل نيفلالاو فاالا اذه لم ثدزأوأو

 ةانزو ىطول نادال ب رك ذىذئىزفرحتاذ كنك
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 داق نذ انس ادق ناك ةءهاتعلاانأ نا ل كلا نك ىفهربملاسا.علاونأ لاقو
 ” الق ملل ناس رهااوزوربتلا ف نم نمولاريمأ ىلا يدع نأ قاط
 اذه ةاوح ىلع بتك دق يبطءوبءان بؤ أرمق ةمصخ ةءزبامهدحأ

 رتمؤملاربمأاب تاو تءزفهيلاةيتع عقدي هذ امه رك ذ مّدقملانيشبلا

 |ءشلا,بسكتمو رازخ عئابرظنملا خدش لس رىلا ىنعف دنأ ىتمدتو ىثمزع

 مق دناماولاقو ربنانديىلرمأ تاكل ل اقتفالام ةينربلا هلاو الفا لاقواهافعأف

 فات اندارأ اع مصغب نأ ىلامهارد كانيطغأ تشن ا نكلو كاذكنلا
 هلا ىف لوح نم نلت ع نايم معزباك اقشاعناكول ةبتعتلاقفالوح كلذف

 : : هصدم مواد ص ىرك ذ نع ضرعأ دةوزب اندلاو مهاردلا نيب

 الايخرمالا نفتقاعابا *« . هؤرصؤ .نامْزلا نم تنمأىنا

 الاعندود_كاًرح هلاوذخ »* ةلالحأ نفسشانلا غيطتسول

 ' الايرواساس كلاتعط ء ابتال ككتتتااطلاتا
 1 ةلاقق  ةمان تردصماذاو 1 (فئاقج نؤرواش ندر وأذا

 , قب الئتح هيلع عادوا قلأ نيء.سءاطع أف ءالعل | نير ع اسف اقتاس .الاةذهؤ

 . ذأ ام لامع ءار «_ُكلارشعمأب لافمثمهعمف كلذلءار «ثاازاذ خف موقع ن نأ

 هئقيدصب اق تيشب ةديصقت,انحدعل اندت أ ىدحأ ناد كضعب كدح

 وأانانأ دقو ةرعشقنورودحدمةذاذل تهذت ىتءانغا مامات نكسو

 هنمكلافةروك ذلاتاسالادتنأو لاق ةرعتس تان است ةبهاتعلا

 يتكفالبلق ريد عرخأت تالا يم مانت ءلاوأ ناكو نورا

 ئ هتطيتس هيلا

 ١ ىثنلاو تالا بناه ن ذك + رعاب نيعلا كدوجات :لمفلاصأ
 ' روسلاب د كاندراهتمىةن ل ناو « اهلك اون الام يم

 «اعلوحدلا ىف شانال ىدهملا ةفملخما نذر وهشا ارغا# تأ لأمن

 ىد_هملا تكسو دربن راشنىن < شاد نأ قفتاف ىتوأ ان انرهأذ اناذغ دف

 تدكحب رو
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 هناليقو « اهروطثالرانلاو نازيكلا ف نيسرسلانولمتتس مهنأ ىنغلب لاقألا

 اك اردتساو ه اللص ند , نمثعواس# ا درفذم ىلصةءاج قف ةالصلا هتتاف اذان أك م ١

 لضفأ ةعاجما ةالص سو هي !ء هّللأ ىلص أر ةىلا كل ذىقادنأسم ةعاجج ال 2 |

 هقد رط ىلع دهزلا نم ناكو ة>رد ند ءاريشطو نيدو ااا َ

 كسل :ثّدح فاش | ناهصأ نمدحأ ع نكمل و ةوعدلا نأ ناكو ةدي دش ةمعم ِ

 ناكل بقو ىيذاشل ا مامالا ل -غىلوت ىذل اوهو هيلع مقتل اءامشالا نم خ ىلا |

 ناكم لعجو هاسع»و هزم رات سنو نياهرك ذو« عسب رلاذثنيح اضن أ هعلا
 لاقو مدقتاك هتانوركذو ىفاشلا باص لاتمئادسم قدس هذ دعت
 ناكو هقفلا لهأ نم قذاح هبف فاتخال ثردحلا ف: ةثلضفو ةدامعهل تن 1 :

 ىوتو « ةريثك هقاذمو لجوزعهللا اخرين مناكواندلا داهزلا د نأ
 نم سبرقلابنذدو ردع نءةئامو نيتسو عد زرأ ةنس ناضمررهش نم نقب 3 ١

 هللادجر مطقملا قس ىرغ_هلاةفارقل ابد _:ءهللاىذر ىفاثنا مامالاةئا رث|

 ميلا مضي ىزماو ىدارملا نذل ناجل كح رلا هيلع ىلصوةنس نينا

 ةريسك هلق ىهو بلك تذيةني زعىلا ةسنل ا هذ_هنوناه دعب و كاز 7

 ا ا ا هلا نيلي مسا قيصتاوبأ):ي

 قلاع نا ناوبقو ةنيدلا بقزاجئ دبل ىهورقلا بع هدأو

 32 هت راق واو راهن لمقفرا رم عيال دأدب نكرفوكللا

 هلوق كل ذ ند أرمف هسسن رك دى دهملامامالا هير زاح

 لطم فرش ىلعاسونم د فنأ هع كتنعألا ؛ 1

 لوتس عمادلاو « نيبال قالا تركوا
 لقالاوكش (موكشا ؛ # ام تمرااذا ىبدِح 1

 لك تاتف لوقتام < مع , سانا | ىأف تلاق /

 ةيهاتءلاوأ
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 | كل انك قص هنع هلةسامو دب وا دقو هقرطا مهفر ءاونم.عفاسلا ماماوهو

 :لارصتنعو ريغصلا عما اوريبكل | عما ل اهتم فاما مامالا بهذمف
 0 أقو كالذريخو قئانولا باكو لعلا ف بيغرتلاو ةريدعملا لك اسم اوروثنملاو

 هلة سمنمغرفاذاناكو ىهذمسدانىزملا هقحىفهنع هللا ىذر ىفاشلا
 5 ةأيعل اوأ لاقو ىلاعت هلفاكش نتحكر لس وب أر | ىلا ماقهرمدةةءاهعدوأو

 بتكلا لصأوهو ضف ءارذ ءايندلا نم ىنزلارصتةع ج رد ب رس نيدجأ

 01 رق هما اكلو او متر هلاثم ىلعو هع هللا ىذر ىفاشا !بهذ مىفةقنصملا
 ال اعت هللاءانشن اء دن ”الاةءدتق نراك ىضاقلا ىلوالو « اوحرمثو

 | الغلا قي ناتو داع :ماهءاحورصعءاضقلا

 لس هرادصأ دحالراك ىداقلال اقف ةزان اذ> الص قاموا هج أو هأ قش لف

 قءاحدق مهاراانأ ا صخشل كلذ هلل اقف همالكخ مءسأ أسم ىزملا

 لاففل يللا لعم رعثلا ممَدَة لف اضن أهلي | 0

 للح مثَ-_.اهاا قامارح ناك ديد دنلانأ ىلا ءاملعل !نمد_-[ بهذي نمل زملا

 مرا ثرداحالا ة-هدضعد انف الالح ناك هنأ ىلع قافتالاعقوو

 نهغلد و عرولا ة:اغفناكو ةعطاقلا ةلدالا نماذهو هنم كلذ نسسأو

 كلذ ىف هلل .ةف سا فز وكن هةنسل لوصف مسج ق برش ناك هنأ هطابتحا
 لاقؤ
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 نم لاقوأ ندع سأرىلار أدكس ع : نءرافسالا ضعن ىق ى راهوسلاو ءابملا ينةفا ار

 ناكو هاربا هعنا مالغ هل ناكر ناكم ىف قدرطلاىفانازنفرا نس ىلا نيعصأوأ

 عمم لفارارم مهاربا | مجار !انواذائقةيلطد ما ةق مالغلا|: ءدب أهي سأ 1

 هراحأ ميهاربااب لاقا م 6 ىد_صدل عضوملا كلذ ناكو انع هاد ةيلوعا /

 كفسل أممةعاسدمقف يدار ادصلا

 ب رقوهوراصنالان تاكدع رواوهو راح بدمج قسفتي ا

 بد سدلو رذص أ * هتؤع داماذا ىداولاىدص بم

 ىرح ردك عاسجاوةدك أةٌدومامهتن و باص ىرادتسأ | اهمال نأ /

 هيقعتا همز .لارمسفه تع بحاصل كلذ عطقن اونا دع مانالا ضخن فاه

 ةرمهع ةةماج ةماعلا فمع نيذللاىرب رجا تدب هب هيلا بتكمذ ا / ٠

 . امه
 . ةيلعمدزتالوموربغ « رمثلك ىف ب<نءرزئال

 هيلانويعلا رطنتال « مو روشلا ف لالف|ءالتجاف ]

 همظا نءمءاوملا همأ |بق 9

 الالمهنمهالوهرزذ « .ادادول تنم تققحاذا 1

 الاله هترايزىف كنالو 5 موب لك علط: : سمثل اكن كو ١

 رثاسلا هزمت نماضه د4

 ار فانا سلب «ي ةمار ىلع ىمانأهلل ْ

 رخال ايرثسعي انتأ ٠ 30 هم ةعرسا داكن



 بهو نزعلادب# يووم نبومومايوضابدهسأ ناعم اوأل+. ىر اهتسلاابلا ٠
 ١ .. ىلسأ|ناهنيةعس رئبعبق ةرر نس هللا مع نب ”راوس نين انه نما

 _ 3 ءارماان توعن :مارعاشلا يفاشلاهمقفلا ىراتلا

 , روت او هقداحأو رشا هءلع تاغهنأ الا فالخما ىف ماكتو اهمقف ناك
 0 را شو راك الأ حدمو ةالملا قاطو عقلا ناو ءلواملاهر مدعو

 رود ل_هزدألو ناوود لهل فةأ لو عطاقمو دئاصقد جوي سانلا ىديأ
 1 قاناوهدق مدر ةءؤرشالاةر رتل اثتك ةنازخ ىف هلت دجو مثال مأ هرعت

 و يرو زرمشلا نينيدلا لاكىضاقلا!محدمةديصق هل ج نمهرعش نمو ربك

 " كلا مارغلاف لعأ ثنآالو « هل ابي وللا رتطام كاوهو
 01يوم ندلا ذه :كاوه لاس ١ هنأ كلل شاو' ىتاو“ تو
 ٠ ياست نع كنشن هلا نع« فها ىعملا فاكلل سلوأ
 فاعور ات ردوة ل ازع * رتستك تهو هماقس ون تدّدح

 [ ةلالدو هسيت نم ةفولأم 4 هلل مأ هل تلمس ةلزفأ

 ِ هلاع 1 33 ذياذرو بنسأ نم تئاعللاب

 ع هلابنذح عردلا قال « ة لبان ب د
 ٠ كلالز تيظن ةفطاعم تورش *« اءصلاو ةسْشلاءام ند نان ر

 3 هلاج راك قرغت داك-تف #* هتدح بك ارم قرظاونلا ىرست

 1 هلاك نيع ندا لاك ىنكو 0 هسفن ىهلامكح نيد انك

 5 امهو هلامهقتأ الو نسر ابلا اوف اضأدٌقو هلروجىلاوهردقلا اذهو

 هلاخ ةطقتاهمعأو نون 3 هد هد للعراذعلاس تك

 ووك هر غنضأنو 7 و ءلك هترطداوسف

 ْ؛ ةدصق هاج نماض.أ هلو اهعيجا مترك ذل ةلاطالا فوخالولو

 قوقعو ةعاط ةمف ظاحمالا رئاقلث اهثلاول_تفهفهمو

 قووار:د_ثنمديىرذ « هرخثفشارع ىلع .-رلا فو
 قيرطعيلاافواسلا لبس «ي هتاشمع عه: سامي دس

 ؛ ىرخأ ةدام صو نم هلو

 #2000 و

 ا ا ا

 - 0 ا ع 000

. 
 يو 3
 مس

 ا 0



 (7027)18 ع
 هجرإم املا كلا ناطا كلا محم اذا دعسالا ناوندى أهم أركلذدع 3 ظ

 هذهر كح زدةىفوت_لاَنب ناكر ااءأ تءأرىف مناف ىوقف ىلاعت هللا
 اهيف هلوق ىنعمنعهناأسىل قو ةمحد نارك ة دنع را راؤيراتفةديصقلا

 م را هفك ىد 7 اجاطع نم هيدفت ش : ١ ظ

 مهضعب لوق ل ثم هلعا تاقفاءاوحراحأ اذ
 م 1 ع ي هنكف ر وهشلاءاسعمأب ى عملا

 هدامدقل ان نأ ىدنءج رئاذه ىلع تفةواملذ تدرا اذهلاقو مدتفل 5

 نافاض أو بازحلا ق فوت ال باطخل اال تناكولاهئافروك لذ دمادعساللا

 روك دا دعمالاو دانس تشل :ىىفناك لب راسحاصلة:درصدقااداشنأ/
 ةلابو ةيلداعلا هلو دلاب هل قلءثال باح : يةموهو نأ سك ةنسلا هذه ىف ْ
 ريرولان 2-55 :ىلع فا دتريك لملادع_ءالاتلا ]0 هى م نايلعأ هللاخأ 1

 وم ا هريوم نم ب درهذركسش نب نيدلاىف- م

 ىلوالا ىداج حس ىف ىفوت حابس ماقأو ىلاعت هللا هجر رهاظلا كلل ناطلسلا
 نذدو لابن هللاوعر ةنيسينوت ورنا | هرعودحالا مويدْنابتسو تس ةنس

 ىلع ههشا !|دهشمنم برقلاءقيرطلا بن اج ىلع ماقملا,ةفورعملا ةربقملا ٍ ْ

 عت نيناضير ريت سداساسرالا بال ا ١

 نونلا قو اهتتنمةانثملاءاملا نوكم و م 1 اريك انممو ةنايهمسو نيعمس ش

 ءاتفلالادعاو :ددثمامهنم ةئاثلاو نيعملا قف .ىنأا#و لاهم :

١ 1 

 ملل ع ةانئمدأب اهدعن و ةروسكم ىهوأهقوو نمد

 ناكو مظءءالغربدم ىف عقومنال قاسم هل لبق ائءاو 5 ارمد) ناكوروك 2

 لكو اداندوأر اذا اوناك 5 نياسملاراغصا | دو صخو م اعطالاو ةةدصلارث ا

 ١ د_جوبأ نيدلا كز اضفاحما يشلا ىنربعأ نكبر شافع ش

 لااقوهمف هم .ةرعلوقلا دع هسسقع ىلدش أمثهرهللا عفن ىرذنملا مظعلا د

 أمه و رغملاةسنكم نب ,رهاطى ال نيتيمأ |نيذهّنظا

 حيدملا سمه تروكوت #* امركملاءاعمتدوط ]

 يملا ىأ توم دعب « .جراوألَمْوَأ اذنم
 اضأ ١ جيادمهي فرار امو دمرئاقينط هلق

 ل لح 3 ١



 لف ده
 ديزي ه:هلقعلاصة:وارون + هقاعةرودوادرب هظافاأ

 ا ل 1وايةدصل لوا هلو

 ٠ «تهاتىأواطنأناف.ذلا ىلع *+# ف ةرءةىأ للا قدتارعنل

 ١ باهلال ان لزنب ل وهاذا + هرانعوذىلاو عب نمرضامو
 3 ىو مالغف هلو

 هفرظ نع برع انعت م وحى ثدحأ فصأو
 هؤرطقةلعلا فرحأو هظفلف ثننأتلا ةمالع

 ىقوءايلا فرح ىهينملارازن نبى حب ةجرتف ةروك ذ«تارسأ ةثالث هرحث نمو
 ةّدعةلدروأوةديرخل اتاك قىنامسالاداعلا 1 و رع
 هلردكلذنذ هرعش نمارثكحرك ذ ذو ريط لا همبأ رك ذي هس ةعأم 3 ع-طاقم

 9 همق غلا ورد !|اناتك ىف

 نايبسن ريغ نمهي رسمملاىلا « هتداعانءىت>سسلا مك أو
 ىاحانناكدةىذلارمد ىعم ي هلع نفقا ذأ كاذو

 ئراصن هتعاجووذ ناكو رصان اا كلا !شدحناو:دىلو* م :رهاقلاب هّتمقل لاقو

 ٠ تام ندعمالاف ىمسلانبرذهللو ٠ ىجالصلاكلملاءادتباىفاواسأف
 هودجأ كدا

 5 ع ع ثددحلا 50

 0 تا مال_ءقوذأز < دع هيومك_س ةرعُش ضعل ىأرو

 هذ ملاعتدتلا هجر نرسل ىذي قورعملا ةدحد نين اطلاوأ ظؤاحمانأكو

 نيندلار ذم مظعملا كلااائاطاس ماشا ىأرو لنرا ةتبدمىلا هلرصو

 حورشوها مسح لودي ءاع هللا ىلصىنلا دلومل مب ىلا «د هللا هجر ند دلانبز

 نب وثتلاو اعءاناك هل فحص هعمارك ذدنء ناككلا اذهنهفاكلا فرح

 'اننوأ نددلا ارفظماهي دمتم طا ين ناكل رع ]ا [ىو ريزملا جارملا حدم ف
 ظ اومهوامانؤادعأ م م هوةاثولا الول

 نامعش ىف ند للارقام ىلعراكلان مانو وم و هءلاعةد.ضقلاوناّكلا أرق و

 ادي صعااه ذهن أرشاذ د- هب مثهمف :ديصقل ودب اة هوند ر 22و تسدنس

 طاغلقانلا لع تلقفرو ذا تام نيدعسالاىلا ةبو م ةدو ىف اودع

3 



 0( ا
 بكل نمل قنو نيب اكل نم ةلكشلا عضاوملا ماك ىلازغالزيجولاو طمسولا
 داقءالا ناك هءاعو لوتملادء_ىبالة )| ةق” باك هلو اموملع ةطوسل 1

 ةرمثع عدرأو اع 5 هس نوع اادعأ قم ومناكو + ناهتصأبىوتفلا ًِ

 هندي اج نزع نيرشعلاو قائلا سلال ل قاف 5 نارا +

 مالاهدعب و مبا نوكسوتةلمهاا نيعلا رسكب ىلتلاو وب ىلاعت هللا هجر مئات
 س ”رغلا ةعسس راكب نمد ةروهشمةردمك هلق ىثو مي< نب ل عملا ةمسسخلا هلا ١ ظ

 نيل وهو مماه دعو اهم نمةانثملاءامل ان واكو ملا مف وماللا مذب محب أ

 قدع ١ م نز عناك هد ء.عونألاق لس داو نركب نب ىلع نب بعض نن مب 0

 افاعناراوح سرف لك |ثادل ل قةداوح سرف ه1 تاكو نرعلا نم قم 5

 هتممدقلاقو هيشمع دب > |ًاتفف ممشاه ) قو دعب هعمل لاقو كسرف هر مد 1

 نرعلاءا 'رعش ضعن لاق هفوروعالا

 لعن ءقونأ ساثلا قدح ألهو ميسأ» ادن[ عرش ىنتمر

 لهجلابننان لاق لاثمالاه,تراسف # هد اوج ننعراع مهونأ سدلأ ' ٠٠

 اهأقفاذا ل مهما نيعلاب نا 00

 0 نيذعسالا ابرك نيانبم نيب دهمدي .عس أري طخملا نيد ءسأ م راكملاوأ دعسالاىضاقتلا)

 ) رعاشلا بتاكل ىرسملا قاسم علم ىأ نب ةمادق أ نبا ا

 مظنو ةديده تافصمهزو لد اضف همووةد رمضملار ادلاب نواودلار طانذاك

 ناويد هلو هنمدو ةل_ءاكب اكمظنو ىلاسع5 هللا هجر نيدلاحالص ن اطال ارد .

 هلو كلذ نذ و. ع.طاقم هنم تاقأ قهدلو ططهشأ .ادرحا

 اهنع كووني نأ سانلا لد ههنا رودأ نع ىوندو ىدتاعتا :

 اونم رض ىلعأم كنقعو ِ# ىء.عل م نيام ناردقأ

 قشمدب رز بقث ص طلو ]

 اديأ امكن مص رالا فام نير كح ظ

 |درب هقالخأ قو. #“« ارداف ىح

 موضعل ل وق نم نب ذههيّشب ىنعم قاسم نيا ذخأ د ٍ

 ديرفزر ان لا موايه ل اكف 0 لج ةذيده نارعشإ نبأ ى ماض



 نو

 11 ا ا ا او ا ا وم

 7 ندع

 7و 2 06

0000 

 ب . ٍ 2

 لحملاي فت

006 [ 

 ةقوالاف نترمدادغيب ةمماظتل اة-برذملا س ردتهملا ضوفودادغب
 :ىباشلاةرهااوةرشع ثالث هةنس نا. عشرشع نماثق لزع من اسعممجو عبس

 لونوةئ-لا نمةدعقلا ىزقركد ءلا ىلا جب رخو نامعش ىف ةرمشع مس هس

 اهذاحماءرك دو ةيفالخ اهتقد رط : و هراوعفتناو سانلاا هباعّلغتشاو هناكمو رع

 قودلسلا وجت ناطلسلا ةهج نمانلد مدق لاقو ل ذلا فىناعمءاادعسوأ

 ريثعو عبس هن :اويفوتف ناذمهىلادادغب نءالوسر هجون ثورعىاالوسر
 2 نب ىلع نيد حرك, انأ تعم ليذلا ىف ىناعمسلا لاق ىلاعت هللا هجر اهو
 7 :[ى دعسأ مامالا مدخ ناكو نيوزق لهأ نم اهمقف تدعم لوقب بمطخلا

 اندرشفا:وه نماوحوخأ اذل لاقف هلجأ رق نأ تو تدب فاك لاقن انهم
 ْ ىنرسحأب لود و ههجو م- طاب .ةععمق تععمو نام | ىلع تفقوف

 ١ أىلا ةملكلاهل_هدّدربو هو>وم طاب : و كس ل_ءجو هللا بن >-ق تطرفام

 ْش :ىوماو * ىل طفح - تيت قايم انعموأ اذهىل وك ذىلاعت هللا هجر تام

 هو ةنييمىملاةيسنل اذ هنونلاوءاسملا تفوابتت نمةاننملاءاملا نوكسو مما

 ناسارخ مل | نمدرويب أو سحرمس نيب ةمحان ىشو نارباخ ىرق نهب رد

 نقلا دم نيدجأ نيفاخ نيدو لئاضفلا ىأ نيدعسأ حوتفل اونأ) <

 : *«( ظ اظءاولا ىيفاشل اهمقفلا ندلا يختنميقاملا ناهمصالا
 كَ .دلاو ةدانعلابرو هشمد هزلاو لعلابنيقوصوملا» ءال_ضفلاءاهقفلا نمناك

 ةادلب عمو هيتوقت أمعسم دن و قرون ناكوهدب بسكن مالا لك انالةعانقلاو

 مماقل ا ىأ ظفاحماو ة_.ئادزوحا هللادسع تن ةهطاف مهاربا م لع ثددحما
 يار ىدواجما نسا ندحأ نغاغم انولا ىأو لد ضفلا نيد نيل عفا

 نيرضفلانبساقلار عطملا أ وىدادغبلا دم نيدجأن . م>رلادمعلضفلا
 قع هع تقلا ىبأ نماهيعمهودادغي مدقو مهريغو ىنال دمصل ادد اولا درع

 ْ: ةئام-جو نيسعو ع 0 ىط» || نسا, فورءملا ن انس نقامل ادع

 جقافأو ىباهثأ ارهاط نيرهاز أر عم ءاقلا نأ ن ماهيْت د ح ةزاحأ هلوهريغو

 مفرغ ىد زالاد نإ زعا اذانع ءكرامملانأو دنشخالا لضفلا ن لمع |
 ظ 7 اك فعرف كلذ دو ىدداضت دع تصوره اور همورصتو هد, ىلاداع

٠ 

 5 ظ.سولا

 ا
 ا

0 0# 

 دف هن
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 لامماو لادلا تر + ارورم.متيزيف ٠

 ىلاخما عئرملاو ةسقانلاوريسلاامأف

 ىلامآ هناغاب هنأ اسنأ كالال_>اف 3

 لوالانأ_ر ذه ةيضقلا» ذه لثم ىلع تانافكل اناث ىفتفقو دق ثنكَو

 باوجلا بتك ىناثاا نأو نما رناودلاك

 فيدلايبقا عاجنلا نامنال_ءنلاو كااتدتك
 "ا

 أهريظ !عهلوق ظ 1

ىلا ناو 1 رانا 0
ل فرثكل اى صو ناوعأ ا ىلع 3 تاكا ان

 ْ 

 ظ
 هم ىلع هناء تيل امن ىلاءس

 ل 8 0
افصل هالو هلو

و بطل اقةدمفلات 
 ار ْ :

 70 0 و

 0 57 نءيستو ناعةن ماسر : الاعس روش هتاف تنأكو 5 هرعزخ ىف جافلا

 مسروو < اممدو اءاملا 7
 6 هدحوملا ل معو ةلمهملا نيعلا 5 ١ اكد اءعلاو نيتث امو نيعستو عسر لق 55

 - قييسعو
 1 نم نوط دع مهو ةريلا دايعىلا ةءسنل اهذهو ةلمهغلاداقلالاده و

 لا قل لع ديزنبىد- م,نمريثك ق اخ ممل! بشي ئراصن اوناكو ةرمحنا اولزن تش لئاسق
 : 3 لا , هلرقف نينمؤملاةروس ىف» ربسفت ف ىلعتللاقةريغو روهشملارعاشلاىداعلا

 الو ذو "توقد نوعش عا نو دان ان امهموقو !:لثمنب رشا نءؤنأ اولاقف ىلاعت

 مهئالدامعلا ةرحما لهال لق كلذ نمو هلا دناع كلا ناد نم لكوب مهل بز رعل أ

 | ةانثملاءايلا نوكسوةلم-هملاءاحل امسك ةربحم اوي معلا كول ةءاط لهأ اوناك

 ةورذتملاييلزحت اك ةعدق ضاوي ىهوءاهاهد هب وءارلا ذو امم نم ,

 نمورذنلا ىّدجوهو ىمذل !ل | ىدع نيو رع ل مم رعلا ءلولم نم مهمّدقتا

 ءابزلا بح اص ىدزالا شرالا: ةعدح دلال علم سا اكو هئانبأ نمددعب ١

 , ةمشع عبس ة نسف اه رهظ لعمالسالاق ةفوكلا تين وةريخا تن رخو
 هللا ىذر صاقو ىنأ ندع سدد ىلع هذع هللا ىذر باطلا نيرعاهاني رمال ْ

 ه«الاقد 10

 ندعو فس

 3 ؛ءايلأ]ن مالا َن

 3 -فوةقر رىلاش

 قكلذل راشأ .
 هلو ن سومأقلا

 ةفركلاب رو 9 دأب ل

 ء يتم جا ْ

 ىفعلاذوأ بقل ا يامل | هيقفلا ىنرمملال اضف | ىنأ نيرمدت ىنأنيدءسأ مف األ«

 ء(ندلادع

 ىلازحرم ورع ه قف :ةروهشم هقملعت 43 : هلو ةفالخ او هقفل ا فازرماماما ناك

 ىلادرومث» هركذ مذقملاىزذلا هحدم د ةو هلضف عاشوراب دل اكل: :ريتشاوةنزعا| :



2 
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 نرذلا هل و-5 7

 لاذلاركي 0 1

 نوكيئشةمتملا

 ناسالاقنعىف 1
 لشةةيادلاوأ

 ةبز نااار :

 ىنوكيءادوا
 اذكه دكلا
 هاسوناةلا ل
0 

 نيثح نبى ود |

)11١( 
 اًدحتزواحت هللاقف ىطوالا صفحوبأ تنأ ىلب فيعض ثوصي ضر 1
 طق ميه ارباب ىتدصس | ىناستغام لوقدمصتءملاناكو 0
 7 هع دوف رك أو كلم ديزدق هنأ ىل لمح

 ةاشلا مامال امفدلو ىتلاهنسلا ىشو ةئامو نيس ةنسق ةدلو موه نتن سلا

 :2ناضمررهش ف قونو 95 ىلاعت هللاءاشناهعضوم قىنأ داك دار

 والاو نثالثو تس هن-سلاوش قلو نرذلا هلع نم-:ثامو نيثالثو سج

 تنس ة حتا ىذنم نول سمخل رهظأ ا دعب سدمخا مون فوت ل.ةوروشأ
 ظ هلوقب هيادصأ ضءن هاثرو ىلاعت هللا هجر نيثالثو

 . ناببحالا لد ىف ايوا + بارتلارفعتحت رهللا عصأ
 بارطالا دهام تدعو س « :الاضرقناو ىلصوالا ىضمذا

 بارمشل اوقصو ىو لا هاك 9 ه«باعانز-تا.هلملا  كحب

 بارمشملاةريعدوعلاءدحر 4 ىت>سلاخناةل تكحيو

 لوتالا يعتلاو مهارباهيبأ ىف ةيثرملا هذه نا ليقو

- 
َ 

 *( روهشا ابطل 'ىدابعلا قدس نينيستح نيون بوقعد وأ +

 راغللابه-:فرعمفو لقنلا ف هدأت قدي ناكو بطلا لعق هريصعدحرو أ نأك

 -برعلاةغللاىلا نيينانودلا ةغلب ىتلا ةمكحما تتكن رس ناكوارمذ هتحاصفو

 الكر همك تك قدس . رعت نمدجو ىذأ انأ الا هوبأ لعفد ناك اك

 لوعدق ناكو بطلات ؟ل يدب رعت نعيد امرك 1 هربغو سل أطاط را

 امال اريزو هللا دس عن ءمساقل ىلا عطقت مث هونأهم دن نه ءاسو رلاوءافاخما نم

 ا وءهرارممأ ىلع هعلطب ناكروك ذملاريزولا نا ىتح هب صتخاو هللاددضتعملا
 زولاَّنأ ءايطالاةوعد تاك ىق نال: نيارك ذو هريسغ نع هتك اسي هس ءلا

 ' مادبسلأت اله سءاود هج ساروك ذل قس[ نأ هولا 1

 هناك و

 لا ان مناك امو #1 تدسمأ فنك ىلنبأ

 ىلاذما لزنماو فة فانا: تراس كو



 تا. 0 ا 2 لاا خا لا ا ا 1 كيا
 5 1 5 3 5 6 : 0 1 مخدر 0 4 كد

 4 نع ليا 1 0 1

2 0 , 0 

 باوحل |ىذاقل اهلل ازعأ مث ىص ىضاقلل لاسقف ل دملا لهآ نم وطال نك 53

 الان رغلا ف رثغإلاو دار اكتنأ دمانأاب لاقف قدما ىلع لبقأ مل
 يلع ىف تن أف لاقاللاقةدبمعىأو ىء«ءالاكرعشلا ةفرعمو ةغللاف تنأن لاقل '

 هتفلافتنأفلاق الىاق ىلا ماظل اوفالعلال.د-هلاىأ 'يمالكما]

 ةهاتعلا ن' كيرعشلا لوقف تنأذ لاقال لاق وص ىشاقلا ىلاراثأو اقلك

 تنأو هيف كاريطنال هنال هملاتمنامىلا تيد اذههنذ.لاقال لاق نساوث كأول ظ
 دنت ىوطءلل ىص ىغاقل !لاقف ف فرصا او ماقو كدضذ هلهأءاسؤر ن نودد :

 ذو 5 هريظن نامزلاق لق , نم ناو قعسال لق لظارمفو اهقحةخحما تءفو ا

 ءاسعم ىذا ياك ىف ىل دوما شيطاب نب لع جما دحض اونأ نيدلا واسعا ة مح ,

 ةردانلاو ة ةرواحملا حلم ناك ىلضوملا ميهارب | نينا نأ: لصفلاو زيدل

 نب مبشهو سنأ نيكل امو ةننمع نينا.فس نعي دمنا تتك هبات واش 1

1 

1 

 ملعف عربو ةديبعى أو ىددالانءبدالاذخأو ريرضلاةيواعمىأو ريش
 نومأملاناكو هنون رقد وهنومركم* ءافلحلا ناكوهنملا| بسنو هلع تاغفءان]

 هنافءاضللا هتماولءانغلاب رهتشاو سانل اةندساأ ىلع قدح ال قسيت نالوا لذ
 اي ايكو ةاضقلاءالؤه نمةنامأو انشندزرثك أو قدضأو فعأو ىلوأ ظ

 هلو ب ريظت هيف هل نك, لو .دنءاهرغصأ هنأ عم همولع عسج ىلع بلغؤءانعلأُل

 دمشرا| نوره ىلا هم هتك امدرعش نر عش ناوندو كمح م 1

 لس نراتافىلل نسل... :ئربمتا انادتأقا لد دمأانةرعآو '
 ليل نمماسعلا ف هلالم# + ىراالو داو |نالح سانلا ىرأ

 ىل ملاعب نأ نيف تنال 5 هلاهأب كرر لدا ةارفاو

 لش نوكينأ ايشلاناذا « .هتلعول ىتفلاتالاح ريصن نمو '
 ليلة نعت دق امكحّلامو 95 8 نس د ءالع ئئاطخا 1

 ليج ننمؤملارممأ ىأرو « ىنغلا معو أرققلا فاينأ فنك |
 ابا ل سوا قدوم ال ثأر ىلع سامعلاوبأ لات يت ب:كلاريثك ناك

 لزنمىف اهنمرثك [ طق دحأ لزنم ف ةغللا تءأز امو «ءامءاهلكو برعلاتاغلز
 ىأ : فزع راحانل ناكل اقهْنأ هتان اكح نم تاتو.« ىنارعالا ني لزم »مث ق

 لان قر امأ لد فم < لاقفةداعف هلراح ضرذ ى اموانابزب و صا

/ 
1 

0 0 

' 
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 رض كاذذاانأو ىنم باكلاراعتسا ا« رناكو تامنأىاه دس تنك ن اكو

 هذاا موءلا رارم ني قدسا تاملءاك نءالاقو هدتكن هتك أو هنعذ خ1

 دغيبنمتثامو ةرمثع ثالث ةس ىضولا مدنلا مهارباو ةهاتعل اوأ هذ تام

 حر مد الاوهو نينسرمثعو ةنامهرعو نيتثامو تسدنس قوت لب هزبغلاقو

 ترغب اكو ممن ثالثربك-لارداونلا باكو فورمات اك اضتأ فرع و

 قاودأرقدق ناكو ناتالا قاخ ب اًكو ىلبالا تاكو ل غلا ناَكو ثىدسحلا

 -ارأو بيرغلا ظف>و رداونلاه-ءاعبلاغلاناكو لضفملا ىلعءارعشلا

 ,ةنمناةواغين تناك اهن ٌةدو ىرعل اراعشأ نأ عجالورعهذلو لاقب ردنا

 ودل ادم ؟هلءجوافعتم بّد5سانلا ىلا اهجرخأو هلق اهتم ل عاشكن اكو

 ضن ن !اراهدهد و مملارسك رارمو «هطذعافدعم نينا واف تك 40

 ءةنسناعشلا موو قون لو 3 هيف لوقلامّد-ةتدق ىناسشلاو ع ل

 ئ ملعأ هلل و

 احرال اءالولاب ىعمتلاك سن نب ن هه ن أهام نب مهاربا ندعم ادمعوأ) ميدل انءا

 سن ىف مالكلاو هب رك ذى ءسدةو ىلصوملا جدنلا ناب فورعملا ل_سالا
 سي (ةداعالا ن ءىنغأف هسنو

 مدتقت ناذللاءانغل او ةءال# او روهشملا فرظلا هلوءافاخما ءامدن نمتاك

 ةءىورو سانلامانأو ءارغشلا رابح أ وراءثالاوةغلل اءءامدعلا نم ناكو
 وطدي هل ناكحو ام هردغو راكب نر زلاو ىرعب زل | هللا د.ءننبعصم
 رعاشلا ىوطعلاة اع نيد لاق مالكا لعو هقفلاو ثندحما ف
 ظ انيذنأو ىلا ضوملا مههاربا نب قعسا ىفاوف مثك أ نىك ىذاقلا ساهم ق

 5 و مح او ساقو نس> أذ هقفلا ىفم اكتم مهتم فصتت اىتح مالاكلالهأ

 ١ ازعأ ه]لاسقف ىكىذاقلا ىلع لق أ مث ضح نم قافذ ةسغلل اورعشلاق

 /ةأ ىلا لاقال لاق نعطموأ صق: هتدكحو همف ترظاناسم يم ىفأ ىقاقلا
 ظ :هيلعسانلارمصتةادقدحاو نة ىلاتسنأو اهلهأ مايق مولعلا هذهرئا#

 , اذه قى تاو ىللاقو ىح< ىذاقلاىلاتفتلاو ىوطعل ا لاقءاذغلا.

| 0 
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 نمهقفأر م اربعامو نياسملا ُدْعَأ 1 بحشو ظ

 امو ثيدح فلة ئابع رك اذأو ثيدح فلأ نيعنس ظفحأ قدما لاقو قدس
 ١ : ناكو روه هد سم هلو ه* سدو اق أش تاظفححالو هتلظفسالا/ طق أش ات

 ىو ةنسحت نايقم مزمز غأشلا و يعلاورفا رعلاوزاسالا لسحر

 نيتسو ىدح | ةنس هتدالو تناكو « ىذم رتل او مو ىراغمأ | هنم معمو هتقد

 هرعرخ قف نكسو ةئامو نبةسو تس هن_لشو نيبو ثالث هنسس لا
 ل.ةود_>الا لون امش نمفدذلا س دم اد لاه قونو 2 هيرولأس

 ! هجرنيتث امو نيثالث ةنس لوقو نينئامو نيثالثو عسسل بقو ناسغة خدت

 ! | اهدع» و هحرةفمو نيس عاود

 هروو هآر ه.سرافل قا رطلاو ةكغ ىف» رطقدلو هنال كلذ, بقل اغا

 نوكسوءاحلا مضن هيوهأر 1 1 3 ل .ةو قا رطل قدبسو هيا طوول ْ

 نانسارترمأر هاط نادل دض ىللاتروك اثنا صا لازم الا قو ١

 امالعا تع اذه كلل اق. نأ 5 لهؤاذ- ه ىنءمامو هروهارنتا كل لم 'ء

 ناكو قد رطلا ىقدلوهنال هيوهارةزوارملا تلاقف قد رطل اقدلو ىأ نأريم ظ
 ةهعملاءاخلانوكسو ملا مم متي دلذعو « كاذدرك أ[تدلفانأامأو اذه رك
 قتلا نركسو ةلمهملاءاغا فن ىلظنحلاو «ةلمه:لاداهدعب ومالا م 3
 نطب هبلا بسش كلام نبل ظذح ىلإ ةيسنل |هذه مالأ هدعب ودهعملا» ءااغاا 3

 ىذوروراىف هيف لوقلا مّدقت دة ىزورالاو معز

 « ( ىرغالا ىودلا ىنامدثلارارم نق دهساور عوبأ) + :
 بددأتانامدشرو احو ىلاوملا نموهوداد_هد ىلا لزنو ةةوكلا ةدامر نع /

 رثكن اكورعشااو ةغللا ىهوهنونف ىف مالسءالا هءالا نم اكوارمأا تسنف !
 روهشم ةداو رلاولعلا لقا نم صاخم اد_زعوهو ةقث عاممأ اريثك تدل

 هنعذح أ و دسنأ ان رمل ارمتشمناكهنأ لعلا لهأن هةماعل كدت ءهب هرم ىذا س

 نييوتع و مالتسس نب م ءانلادي.ءوبأو لمنح نيدسجأ مام الامهنهراك هد

 / مههاربا ن سحلا ىنأ هسببأ بقل !ةنك اس ءاهامد عب ود :ك ااهتحم تن 7-0 ئمءأ

 ىناندلاورعوا



0 7 
 نر

 82 ا

 «. ميكا 1 1 1

 + نقر
 يالا بك نم “+ ءاعداس دالا د.تلاا 0 4 طالت لوو

 ١ تالا هدافيكفر 7-0 1 1 نماسد ,رد دقو هش ت تأ دليباككا

 2 ياوعلا رفالا ف ارسالا طدت نمتاقنو : 0

 ١ء دكينأ خميس رغينءموهو طالخرهاظ نةوامستاعلاقوهسرض 0 7
 0 سر اىفازخ 7 1

 4 0 سو يقلق وع 4 ”ىصرهدلا لمأال بحاصو نادال

 ديالا ةقرفانةرتفا ىرظانل 3 اد.نيفانحاصت ذم هقلأل هلا اا ْ لا
 هءه) ادن أ ىعإل

 5 ىد هأيح د عمل | ىلع مش :أومانقل ادءأىنءأ تنكو تتاكلادا مءلالاق .

 داساادحالا موبلاقفد ا - [هنس رفضا

 , هدب :يتلا هن امعت 0 اونا ال 00 3 طالإ .

 ح زار عبرأ ةنسناضمرروشن منيرشعلاو ثلاثا ءأن *دلثلا هلآ ىف قونو *َ 9 1
 0- 2 نودسو هرم

 نوماقل.جقرشدغل ا نهنذدو ا هللا هجر قش مدينا عسجو .

 زكرقلانمأيش هدنعت أر قو ىلاعتلا ديزبر م بناج ىلع ىهو هتبرتتاة دو از نو 7

 ةنامسجو نيثالثو ىدحا ةندشرمةماسأو أ هدلاو فوتو « هءاع تجرتو نع 7

 اهدعب واب نهانا هام !|نوكسو ةئلنملا نيشلا غب رزي ثوب ىلاعت هللا هجر ندعم

 قاهرك ذىنأب_بو مهبةفدرءمىهوهاجنمنرقلابةعلق ءارمةسحوتنهكان هلل ةيزنرأ
 ١ ىلاعت هللا ءاث نا دقلم نب ىلع هّدِج رك ذ دنع نيعل |فرح رك دلاوةرهتلا

 رظ-نب هللا د. نب يهارنا ندا ةمنس يهاربا نس! ىنأن قدما بوةع وبأ) 0

 3 نام يهط+نمتلادسعنثراولا دعني بلاغ نيملادببعنسا 2 2

 هرم نب ميك ؟ نسوا ةهدب ز نيكل ام نب هلظ:> نيورع نوينسس انما

 1 (هيوهار نبا فورعلا ىزورا | ىلظ: 4

 نيف ىنطةرادلا هرك ذمالسالا أ دحأ ناكو عرولاو هقفلاو ثي دحلا نيب عج
 ,ظاتدق ناكو ىفاشا |باصصأ ىف قيسسلا دعو هع هللا ى ةرىفأش !!نعىور

 ىزارلا نب ,دلاردق مثلا فوت :ىادقو ةكمرود عب زاوجةلك سى ىذاذلا

 ,يفاشلإ ماهالا تقانمداه«ىذلا هراك ىف امهند .ىرحىذلا س ان !كلذةروص

 | لتر دع تصب حجو نك وسن اف قرع ألا :عهللا ى ىدر

 ليشح



 ان ١ 1 ظ
 اعدم « هرع لاط راك الاول

 سواهم ع نمالامراصأ نم كب ع

 وهروك ذلاهسيجولاو ب كلاهملارباونلاو مار لا شواهملاو ساهن ف هللاهمهذأ ١
 ةروصن با, فور ملا ىراصنالا فلحت ني ىلع نبسحلا نأ نيرصان وتفلاوبأ |

 هرادزاهد قسا< ناكو ريك ظ كلذ هلو مدع بتكلا ىف اراسعسناكو

 ضرع وءالضفلاوءاسئرلا نامعأ أءو , رالاو دحالا موي فهدنء عقكو كلذ

 تاماملف قوسلا تقو ءاضقن ىلاهدنعنولازمالو عاستيناابةكللاميماع | ظ

٠ 

٠ 

٠ 

١ 
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 نفدقنهنبالو + ىلاعت هللا هججراوتفارقب ن فدو رصعةئاّسو عس ة تسرع " الا[

 هفعض فص ةعاطق

 دسالا مل ىف 0 + اطالع نع ىدي فعضل بتعاو ْ

 هول ايست تالا نءاباوددش :رم هيسأ ىلا اهمتك انام أ اضا 5 ادد نم تمل و.

 ىهردهيلا ا
 توك موتيكش تدج أولو 0 ىو لهأ نوتات يك .

 توحر ن3 مدهوج رأاخ 4 مهتم تسل ومهباستعتلإم

 تريوطناو مهاذأ ىلع تمظك" 5 ىداؤف مهضراوق تمدأاذا

 تنأرالو تعع“ام ناكحاب ايلا قلط م ملع رو

 تبجنالو ترمأالو ىادب « اهتنحام 8 ىلاونحت

 تد والو هوردهظأ لإ 6 « اردغ ترعذأام ةللاوالو

 تدن>امو هوذحام ةقلكم دب ودءتواند-عوم سث# موو 1

 ةياغق هت لهأ ضع ىلا تاكردص ف اموعتك نزولاو ىورلا اذه ىف نات هلو

 اهون يحاودت رلا ا

 تيهوجىوناانع رو *+ ىليةسائلاقارفلالأاكش 0

 تبأرالو تعع»ام ىناف ٠ ىولضتءئامز-ءامأو 2 1
 فورعملا يظعلا دعني ىحي نس اوبأ بيدالا ىف دشن 21 كدي ئئلانئثلاو :

 برس هملءزهظوارباك اش ناكو رصمءاندأ ضعي فهسفنل ىرضملارازجلا» ْ
 هيلا تدتك كلذ ىنغلب الف لاق ترريكلاب دل طلاق

١3 
8 

3 
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 . عيبرربشنمرشعسداسلا ف تامو هدتك يبل ةيردتسالا ىاراس الا |

 00 يسم



 0 ل

 نيعخم هلمهناعصشو مهئام ورز شةعلق باعصأ دقنم ىنيرباك أن م

 هد عوهنلءىثأو لبر اع ران ف فوتسملا نيتاكربل ونأ هزك ذ.دالانونذ :ةىف

 بتاكلا اعلا هرك ذوهرعش نم طاقم هلدرو أو هلع درو نمل-ج ىف

 مي ركلايرادلاو بنتا كوي تنم ىقثمد نكس يلع انثلا د لاقو ةديرخما ف

 5 هز در نب حماصلا مامأ ىلا طظءتاابهملا اراشمارمؤمابقمفرصم ىلا لقت

 كله تح هيماقأفاقيك ن او دوك و مأشلا ىلاداعمت
 زواج دق مشرهو هاعدة سان ىشمدىلاعت هللا هجر نيدلا حال ص ناطللا

 نزولاو ظفاحلا نيرفاظلامانأ ىف ناكر دم همودق ناداعلا ارغلاقو نين املا
 حور شموهاهسح لتق ىتح هيلع لعو هيلا ن 0 رالساانيلداعل اذمود

 ناك , هقدطن ىتحربب زلا ندمشر ا] هطن هتك |ءز خت دجو تلق هتجرتف

 أدق فرك هلام ونيس رأوىدحا ةنسريصعه.كهنأ هيلعهستكو نانحلا

 يضل قالحالذارالسلا يل داعلا ل تق ىحاهنماقأو همانأ قرضم لشد
 |اهطنم ةتأروسسانل |ىدن أ ىف دوجو م ند ءزقرعش ناويد هلو هلتق تقو كانه

 1 0 متلقنو

 م أددو دص نم ىعض" كاوقف 5 م(ئارحف ىلع داجرعتست 2

 معارهدوع تدعالاو اعوط ه4 اي ءاو

 هراد تقرت> |ادوو ىرمصملا ءاط نيا ىف ه:متلقنو

 رادقالاءرارقالا ىلا ارسق « انقوست فك مادالا ىلارظنا
 : راسل اءابهبارتن اكحواران « هرادن طق بلطنءادقوأام

 هإتناك تتكل !لالدىرمهملاةروص نهج ولانأ ةءقاولامذه تساننامو
 جرف“ نيدلع نحن اونأ كل. اء شن لف تقرت> اذن سحابة فو صومر ادرنعم

 ش ةانولاو رادلا ىرمدملا ل صالا ىَرعملا ملا ا, فورعملا
 عرضت جرام اهفران الو + ةروص نياراد تن: اعدقو لوأ

 1 مدخ -. ربات ليلق ايغك سواهم ن م هلص لامك اذك

 أمو



 0 ل ا مخ اا لا ا ل ا
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 اع سك ا ماهو /

 ةلانهحوزمثموهاكرهاقلا كلماءدلو مدعب ةكلمملاب ءاقو ىلاعت هللاءاشنا هنه ظ

 ىناهكللمو لصوملا لع باغ: ىذل اواو لئاضفلا ىأ نيدلار ديرممالاذاسأو هَ

 وو 00 ابا انل.ق ناكو ناضمرروثرخاوأ فن اةسو نيثالث ةنس .

 بوطشملا نين يدل داع ة جرت قروك ذأ ظ

 ناءءلاركوأ «« (ىرمصملاءالولاب ىهامل نامل ادعس نيرهزأ ركب وأ«

 رقه انأ تك ناكقارعلا لهأ د ه-:ءىورو لب وطلاد. ل

 هل د صرتفرو صنم اه يدق ءنومرهز أهءاحاهملو الق ةفالخلا ىلب نأ لبةروصنملا

 رعالاباثنوم تح لاق كب ءاحام روصملا هل لاقف هلع مسوماعلا هاجم و

 ىلاد_هتالفءانهلاةفبظو تدغةدق هلاولوق هزاتندتلا رطبا وصلا اتق
 هل لأ هم ءلعوو سا | كلذ )مهى هءاع ل دف هل اقفداعو ىذخا

 ' راد فلأهوطعأ لاقف ادثاع كتم تض هرم كن أ تدهس هل للاسقف كب ءاحام
 داعو ىذه ضارعالا ل 15 ىلافىلاد_هتالف :دامعا |ةفيظو تدض ة دق هلاولو و

 ارادتسمءاعد كذم تدع»«لاقف كب احامس 14 كل لم قلل لبطل

 هن هللاو ءدأ ةنسلك قىنا نامت سرغ هنا اذها ل لاةؤَل:مهلعنالتئؤ

 2 يل دب مشاكس علاق اوقات تاو رخستأالذأ |

ْ 
 ا
0 

ْ 
1 
| 

 ا

 هللا هجر ن.ةثامو عسس ل“ هو نءنامو ثالث 4: سوو« ةئاموةرمثعىدجا

 لع ءمساومو ءاراهد هب وءاسملا عفو ىازلا نوكسوت: ةزمدا خي رعزأو « ىلاعت

 ىلا ةمسنلا هله نونفلالادءب و ماادب دشنو ةلمهملانيسلا تفي نامءلاو ع
 دامها داضأا كنا وياك فيما امان ءأا مْ, ىرضنلاو ءهلجو نعجلا عدل ظ
 ةيمالسا ىثو قار ءأ|ن د هربت نما هوةرمصرلا ىلاةيسنلاهذهءاراهدعن و

 ّن ةيتعدي ىلعةرمبملل ةرشع عب رأ ةنسف هذع هللا ىذر بأ طا نيرعاهاث

 نءريغتام باب ف تتاكسا |بدأ باك ىف ةمدتق نيا لاق هنعهللاىطزناوزللا

 ءانلارمسكب رصنلا اولاقءاملا اوفدذح ن افةودخرلا ةراحماةرميضيلادالملاءاسعسأ ١
 حادمل |ىف هلاقةوةرلا ةراحم ا اضد ارصنلااو كل ذل ىرصب بسنلا فاو زامأ ااو ٠



 ترم كاع
4 . 

 او ا ا وا رع تي ا و 0-1

0 0 

 0 ل ا ا يال م

 ( لداعل ا كألاا

 دامعل ا كالملا تفلملاك, فيرا دول سام رقت نكن نب دإ| هأش نال_سرا

 كب اتان فور عملا

 اكو كانهروك ذ دملا ب راثل !ىفاه اذاوودعت ل صؤتاز وك ن1 |ندلاروفثللم ش

 3 20 دنا
 : قابملاهلوحخد ناكو دادغب ىلا |ةلاداعو هلتقوروكّلملا ىريساسل ال تاقو
 1 هدو قافتالا بئارخ نمش ذناكو لماك لوحد هبابخ» جرن ىذلا مودلا

 دعك سدمخلا مودادغبب قوملسلا كملر ةطناطللا بع ماقو هروهشم

 ةدحا|ةنس ةحلا ىذرثعىداح“ انالثلا موي ىعظعل |نبالاقوةحاىذرثع

 7 اسلاو نونا بانةلابق باصودا دغل ىف هسأرب فب 1 تا

 مث ةرو-> ملهم نيس فلالا دعب وةلمهملانيسلا اوةدحوملاءاملا قب
 با لاقي س راغ. هدب ىلاةيستلاهدهءار أد دعب : وارتك نمةأانةمهنك 1

 را ىبرافلا لعوبأ شا ااهنمو ىوسف ىرعلاباهللاةمسنلاو اسؤةس رعلابو

 | ةمسنلا ىف نولرقي سراي لهأواضا :ًاىرسف هللاقي وحاضد الاسءاص
 ' رق لا نالمرادسناكو لصالا فالح ىلع: ذات مسن ى موىرتساسلا

 ظ الق: ىناعمسلا ءر كح اذكه ىريسا سلابرهتشاو هملا لوا سنف اس
 دل دان زتظفالا هذه ىقو ىسباقلا ةمانن طا ا .علاىأبيدالا
 ا ذأ نوقستو متن هنسرغمع ق ذ لف | نب شراهمرممالا تامو« لصالاق

 2 1| نس بعيش نب ن أمق نش .كعنب ىلا ننشرا غمره هو همس نما :اميرواندوو

 ظ اثنا بدسملا نيدلقملا ةج رق ادد ةءقبواثهملانيرع نيرفعج نا

00 

نماشنالسرا ثرحاونأ )<
 ش نيدودوم نيدلا بط# ندوعسم نيدل از ءَ

 (هفرح قدح او لكىلاعت هللاءاش نا هتس ل ةرضفاعوك ةقأسو ندلارو

 : نكملو هنع للا ىذر ىذا |!بهذىلالقتن او رومال اءافراعام هش اكلف
 ظ مسح ىفةسردمد-ون نأ لق لصوم لاب هم»ف اال ةسر ذم قعود أوس ىف اش هد

 ايش ىف ةناهسو عمس ة نس ب جر نم نيرتثعلاو عساتأ ادحالا هلمل قوتو 7

 لخدوت- هنوم عك و ردع ةدار 4| ىضمهدنعةراشلاو لصواارهاظ طّْصلاب

 | ١ توكل ردع لا نتف نانو ولاة رادملا

 .:زنسدأ ادا عروصن :لاكلااودوعسم ندلازعر هانا كلااأمه ندلو فاو

 امهو : ْ ْ



ْ 

| 

١ 
 نأقعلا ةيرعلاناهأت هيفا مخ هظفلا قيل ا !

 ةداعالا ىلا ةاحالف ناهمصا طيض مالكسلا مدقتادإ ا
1 

 «( ةمقثرالا كولملادج بسك أن قئرأ)< ١

 رذقل اقرافم مأشلا ىلاراسمم لْسحلاو ناولح ىلع بغت نايكرتلا نم لجو
 0 وال امنيد م ناطا لا نما انريهج نيد مرمدن أ ةلوذ
 شذ : ةلودلا بات ةهجنم سدقلا كإمودْن امسعا زأو نا رأو عستوأن أل

 روك دما راتلا ف قترأ قوفانو ىلاعت هللا اتناك الا قوم

 امه د ص ىت> هرالازيإو قرأ نب اىزاغ لاو ناك_هاداوهدعب ءالون هسأ ا

 رصم نم ىلاعت هللا ءاشن ا هر كح ذى ”الا شو .4ارممأ هاشنه أسم لف
 ىلااهحوتو هنأمبعب رأو نيعست ويل اةنس لات سال ل 36 !

 هدالوأن من "الا نيدرام علق بح اصوركير ا داك ل مودبتا رفلاةريزجلاد

 ناكو تاهو دعا سد رام هذي دم ىزاغ ل ا نيدلا مف دلو كل م

 ق قمن اولا هلدد قئرأ نناكس فوتو دادغ 1 تدم

 ناكو « هن راج راونيسبو نادت طنب ت

 نينامثو عب رأ ةنس قوتو «داهتجاوٌدَحو ا , ظ

 نمةائْمملاءاَملا مذوءارلا نوكسو ةزمهلا ضي وهو ىلاعت هللاهجرةنامنرإ

 ةلييلانتسلا قو ناكل نوكسوتزملا عايسا الا 1

 لع هللاوءاملا ل د, ف اكل اء كسك اوهل.قو ةدحوم ءابأ هده

 ««(عأ لاو هوب ةلودلادضع ني ةلودلا ءاهم ةلولم ناكمنا لاق

 عسج ىلع همّدق دق ناكودادغبسلللا رعأب محاقتلا مامالا ىلع جر ىنذلاوا
 اتق ناتسؤرخو قار ءلاربانم ل دإب طعواهربلأب رومالاهدلقو كا

١ 
 ا
 ا

 نيدلا عب ,رعل ااريمأىلا متاقلامامالا حارفرمصمبحا ص ىدبيعل ارضنا

 عش ماقو هاو "اف ةناعو ةئي دحلا بحاص ىيقعل ا خلا نب شراهم ث رحل, 1

 ادهد_عبروك دملا قووسلا كمل رغطءأح ىّت> هلاك د هال

 نك
1 0 9 

00 56 

 ننةنرأ

 ا بطخوداد ف نمدجرخأو مهاقلا مامالا ىلع رخمت ولما تباهوور

0 
000 

 ترسل وأ دادس ثارتالامدقم ىرتلاىريساسلا هللا دمع نينالسراثرحئاوأ

 ىرتس_ءاسلا



 ال 6 ق.داوعج را راسا ىلاعت هللا هجر هن نيس هنأكو
 رلا نوكسو ةزم_ةارسسك ىلب 2 او«لي راندي امسهو نيعسو نيتثث ا ةنس
 ل ةئدم ىهولد :راىلاةم_سذلا هذه مالاهد_عب و: ةيلوملاةابلاسكو

 ةيقرمشلا اهتهج نم لصوملا نهى رقاب

 نهللا ةه دو نب ىلع ني هللا دبع نيد < نيدماح نيدجأر صنوأ )« 1 ١

 اينو ىاهيدصالا بتاكلاداسعلام ءقوتملانيدلازبزع بقل لاىنارمصالا قوتسسسملا
 «(ىلاعت هلا ءاشتا د ىايمصالا ٠

 جدلا ف ةيلعلا صانملاىلو رد-ةلارسك اسبر روك ل ىلا مزعلا ناك 7

 اود ارعشلا هح ذو تاحاحماون نم

 لا ىدادغلا ان. كج ندجأ نىنسحلاد جوأ لوقب هيفو مهزئاوج
 هدام هلج نمروهملا

 ” هعاض , زريزعلا لام نم لاحشل 3 ايوا كا م اواممأ

 ايلا تاسالا او عيا دم هيفدرك ذ مدقملا ىناح رالا دن ىدجأ ركب ىأ ىذاقالو

 ظ ذا نيدل ازيزعاهبح دع هلي وطةدصصق هاج نم ىه هتجرت ىفةروكذملا
 قناكو هفءلاونرثك [قءرك ددتو اريثك هيركقفم دامعلاا هبدخأ نبا ناكو

 ل |نالسواملا نيام كلم نيد نموت ناطاسا ةنازخلاىلو :ةمدرعأ

 ةهانكلمنيركسناطاسلاهعتنبج وزروك ل ملادر ع ناطاسلا تاكو
 ا ارخ اوفا عافأ ن هاهز أ اهجقايعمج عر هيكل لان

 ا ودلع 0 0
 ة:سلئاوأ قكلذدع هلتق ماهبهسف كاذزا هل ةعلقلا تناكحو
 اق تتاكلااداهعلا هنأ نارك ذو + ىلاعت هللا هجر ةثامسجو نيرمثعو
 0 راو نس وو كلا عتولوخأ داومنأ ةدمرخا

 َ اكلادامتلازك ذوذا دغبب هضمق ناكو تب ركبة ث اهدجتو نر شعو

 الط[ دودو نيدللا خالص ناطا ا اوبأ بودأ نيدلا محك نااريمالا ناكل مقام
 ودلاىد> اخ هنعاعفادامهئأواهزومأ ىل 0 و دملا ةعلقلا ىفهوكريش

 ةلاو



(0 ٍ 0) ١ 

 بتكف ل_هاكلا كلل اه_..خأ عم,رمأ لص نأ هلأ دو حالسصصا | لعل ندا
 هلا حالصا

 هتودخال ىتسحلا ف فسوب ناك دو #*ْ اكنوكي نأرمدم باص طرمشت نو.

 هفتجر م-هالونو مصهربق اورغةفاو وفءاانمهاباةفاو اوسأ|

 خرتموتسةةسفراتلا حاس لال يتلا و
 هفادتساو د_عاوةلارٌرق املفالوهرهملا حالصلا لماكسلا كلما ثعبدْئاسقو
 لماكسلا كلما ىلا تك

 هلاوقأ ىلع انل موديس هنأب رورننالا معلا معز ١

 هلامثوخ ءلاذإن لك اماف * امك ان ضّرعت ناؤئمعلابرمش

 اضءأ هرعشن مو
 لاح الا ةفاسمكدل ااوعطق مهن لعاف كيفي تدأر اخو

 د ءانالا زهحتو + مسألىلانوتءلا )ل صو
 هلانباعصأ ضعب دنا ١

 0 كفؤ لوه لكن م ا ىف ةماسقلا مون: ٠ ؛

 رفسلا ف ترملاعطتقذاذاالا « هفلمت تسل نأ هلوهنم كيفك: ١
 رايدلا ىلا ق_ثمد نماداك قشمدلار ءاذلا نزع نبندلا فرسه !| - : ش

 مدرتلا ىوخلا نال دع نب ىلع نسل اونأ نيدلا ف.ةعان, > ا ىللاق ب رمال

 داو ىو هلع ةدصولا نهذ:و هدر ىلعناكن اجلا اذهنا شوا

 ىحاسن اوما تصقددقف « ىلاءالا نم تيقاام كش:

 حالضلاه+وىربام ضي رم « اازرلا تنءنه قوق فيكو ١
 ةلزنملا ىلاع ةمر# ارفاولازامو تديودناودورعشن اوودروك ذملاحالص 1 ٍْ

 ضرع ةمدلا فوهو مو رلادالب لماكلل كلما دصق الف كولملادنعوهدنقا
 سما | ىف اومن دل بق تاذ ا هرلا ىلا لمه ءاديوسأ | نمبرقلاب رسما 0

 تامل قواه رهاظب نؤدو دنا سو نيثالثو ىدح 4: نقحلا ىذ نمت رشفلا '

 هدلوهلقن ثنا ناةريقعأه ناار هاه ١ نذدو حا ىذ نم نب ريرشعلا تيسسلا مول

 رخآا ]1 قىرغمصلاةفارقلاب كانه ةبرث ىف ف دقة رصملار امدلاىلا كانه

 موب هر عرب د بقت ناكو ةرهاقل ار ذثموب تنكودئاقسو نيثالثو عمة نس نام

 َل لح 00011



 5 تواكنلا نمةفنالاوةرغلل ةلهاجما فتان. م

 وت هنافروك ذاع ْول نيدلارديربمالا امأو مالسالا هلطبأ نأ ىلا كلذ قسانلا
 فابن فدو ل سوملاةعاقبةئاسقسو نيو عبس ة نس نابعثثلا' هع |موب

 1 1 ىلاعت هللا هجر# هةمس نيد :اعرادةمدرعو كانهدهشم

 : 0 اود سم وسال ل رالا : 7

 ءاعربغتف لب رأ تحاص نيدلا نيز نين دل ارفظم ىظعملا كلما دنع اح اح ناكو

 ' ميداس ملتح ادسانايم رستم برق ايفو ةلسماو

 ثيغاا كلما ةمدخ لصت اف لداعلا كلا | نبا بونأ نيدلا ءاهير هاقلا كلما ةعص
 ع | ملا قوت املقءدنع دلاح تةسحو لد رأ نم هفرعدق ناكو لداعلا كلما نبا

 ْ 0 الد رص ازابدلا ىلا جالصلا لقتنا

 اكو. دب اريمأ هلعجو هياولخ قه ص تخاو هريغهملا ل صن ملام ىلا هنملصوو
 57 |!ىفةصالخما ظفص ناكه نأ تا د تاكا اا ةلضفاذ حالصلا

: 5 1 0 

 1 3 2-7 فة 3 د : هيكل ال يلد لس لب نيفييو كافل ني... يي نتا بس ل ا

 / , 207 ” اع قي تمي يفق دا دي رد دعاسولا 5 يآ نبش تناول دا ار ا ا ا ا ا ا ا ا
 يي ب ه1 1 2 دباب را 5 يا وار 0 2 1 كن و كيدر# نفام لا ايو يورط 2 نت ني كر 0 0 0-1 ا ل رس رو فلا ند ةييوتسا 3

 يا ل وم يم ل ب جا يكرم 1 و ول ماج عواجي ا ا ااا مارت
 يس ا با ا رو" 0 نوع تاك 0 0“ ءءء كل رع ع با كا 2152 لا ا ا ل

35 0 

 :اللا نام كولملادنع مّدقتهبو قث ارتسب ودو نس> عظن هلو ىلازغلا مامالل 1
 وص وهو ةئاقسو ةر دعنا ةةنس مز فهلغتعاو هللعرشت لماكلا ْ

 له ىلء هياعاقيضملاقتعالا ف لزب وةر هاقلاةعاذ ىلاو ريسو ترفلا ةلامق ىف 5

 تدب ودجالصل |لمعف هثاق#و نيرمثعو ثالث ةنرخكآلا عسب رروسش ىلا لاحلا ٍ
 ل ناهلأسو هن-سقسا: لماكل |كلملاد:عدانغف نانقلا ضعد ىلعهالمأو :

 1 روك ذملاتدب ودلاو هنع جيارفالايرمأذ حالصلل لاقف :

 ع ” بالاو ىمالا,تامزتدنفأ د قد بصلا ىلع كءنةرمأ ام

 ظ اف الا 58 امو تغلاب «ي دقلو ى' ذر دقي بضغا ذام»

 7 هلوق ةصالخخ بيس ناكىذلا تد ودل ناربقو.

 ”بونذ تاقاكىلب باذ ىلام * بوما ثنأتنأ 5
 ٠ ١ .يوتأووغعتوببلقلا يضل انتلمل قلاصولاب عجست ل-

 ]ماكل ا كللا ناكوهملع تااكام نيم ىلادبت ءهتناكم تداعب 0

 ]لداعلا كاملا نبا يهارنا نيدلا قب اسزئافل !كالملاوهوهنودتا ضع ىلءرغت لو

 لعد



 ١ ظ 0

 سخي |موب سد بقل ايوهو ناطا أ | ىلا ل_صوارثمصاج الو اهوذدأؤاب جنرفلا مهرمماحئحاملزي لو ىلاعت هللا ءامش نارك ذر ”الا شوقارق نيدلا

. 

 ىلع لحدا ددنءالاق ةثامدهو نين اعو نام شنو 2 لانعدام ل
 ارورسهررسو ةقذمع اوهسلا ضرئف لداعلا كلملا» وخأ دعو ةتعي ناطاسإ
| 

 ٍءابسلاقو ىتاشلا قربلا هبا ىفىناهمصال |تتاكلاداعلا ورك ذاذكهىل 1 هللا هجر سل انتهي امس 9و نم: اسمو نام ةنسلاوشنمنينمثعلا وسداسلا مدخلا مول نيدلا فيس ةافو تناكو الد وط هعمثّدحتو ناكملا ل أوه
 ه_.اءالع كلذ ناكو ربك اربمالا هنوعم ا واكو ةيترم قاع ةلزنملا ف همنا الو ه.هاضب دحأ ةدحالبصاا ةلودلاءارعأ فز كحي لو مقالا دصمملاب هيل لص نأ دعب هرادىف فدو فيرعثلا سدا: روك كلا ةئسلا نمل اوشن نرذعل اولا شلادحالام ول قوق هنا نيدلا حالص# ريس هاك ىقداّدش نينمدلا
 قالا ددحالا موو هتانو تناكو مهريتكو دارك الارممأ نوطشملا نيدلا ف ريمالاةافوبريختادرو زضاغلا ىضاقلا طع ترأرو هريغهمف دكراش.ال عهد

 #قلاءةروك ذااةنسلا نم لاوس نه نب رعش
 ام ود هل>أ رود>ود نسم هصالخ نين نآكو رايد فلأ ةئاؤلثاه .
 تا م ول هماعام ضاق رهدأا 6 و3 ناش هب مل توت كال ذأ احلا ناحيسف م
 ظ املاتنبه.قل>مالاكلا اذه مرة نايذبهب مّدهتو هلو
 «ي داو كاههكله نس ناكافبا |

 ىعمشلا مداع نسق اهب فر ىتاا يملا نيةدادع ةمثرم لج نمشنلا|
 عسن ةنشس ىف مهى دفوف مسوهماع هلا ىصونلا ىلع ةيدبلا نم مدق 2
 ناكو رب واالهأد._.اذههقح ف لسو هءلع هللا نص ينلالاقو لهو: 4
 سل مالكه رارغ |يف ةبب رعلال هال تننلا اذهوددوسلاو 4 اناروهشمالقا
 ةئالث لج نم قارما باىىف ٌقاطلا ماةوبأ هرك دقو هرك ذعضوما 1
 ىشوت أبي

 اجرت نأ ءاشامهةجرو * مصاعب سق هللا مالس كيلع 2
 ايس كدال, طضةنعرازاذأ. * ىدرلا ضرغ هترداغنمةنحت
 اند مموؤ ناب هنكلو ,دخاو كلو هكله سق ناك اهب ١

0 

١ 

1 1 

 ينل انهو مو نيتوناا 5 1 م 3 0

 وه 50 7 3

 م 1 مود ناش هنكسا 5و



 ىلازثاف أ وب ب او وع هاو 5 20

 .كل درأو ةثاسسو ةريشع عسمس ةئس ىف كلذو هباغ ضنق مثالا !سماقأو ل صوملا كأةنماظبو
 .اة ىلا ايرقت هيلع ضدقاسغاو لذاعلا كلا | نما نيد از ةطظمفرعثألا كلا ىلا لب ْسوهنمْوَن 0

 ارح هءاق ىف فرعشالا كلا هلةّعاودماعناك ةمعفدلاهذهىفةضورزخناف نكلو ةعورز

 هندي ف بشذحلاو ةيسلمع -ر ىف لمقتل اذن دل أع نمادي دش | ةءاضت ةءلع قدضو لد دوحؤأل 0

 أ تنكو ل_قام ىلع رتك ئةلمقلانمهباثوهتبكوهسأرفلصعو ىنملاةداكلا '
 قاذف تك هت ءدخف اغاغتم ناكرم ضب نأ ىنغار وف راقص انأو هثقو ىف كلذ قفروك ذملا ٠

 وهؤذأ“ :عم  ثدد قدافرشالاك للا ىلا ثقولا قالو حافعلا (ٍ

  كمتنأر كولملانهتنأام + كلذ راد هدعتس ماؤدي نفاب قالوسوماقلا
 . الخ هش رءالانأف هقلطأ يب كلف نوعدل اىفنوطشملا نبا ككول# اهلعافحانسصملا ٠
 م هدر ”الاعس .رر هش لاقتعالا ف ىفوت نأ ىلا لاسحملا كلت لع“ ثكفَو افايقلالا نم 7

 ْ ونحت ودياررألا يسعلا هرج 0

 - نإ

 ل
 م

 ها ,.

 اد نم< | سا سان تدمع ا ةرسغ كا

 . 0 كرا تاس با 0 نيدال اداحع تلزام دأب

 ١ نينسناوسلا ىف ماقأ دق فسوباه مدغم ىف تاصحذا سأل

 ' تاد.أهلج نمىرتتل ا لوق ن مودع أماذذو

 . كفالاو لالا ىلع اودع كاد « ةوساف دو هللا لوسسرقامأ

 11١ كلما ىلا ليما ريشلاهنل اف“ < ةهرنن وسلا قريصلا لج ماقأ
 ا زواريدقت ةئاسممجتو ني ءمسو نسجت نتف نيدل ادا عرامالا ٌةذالوةتناكو

 داجحأ نب ىلع نسحناانأن ردلا تيرعمالاّْن أ لضافلا ىضاقلا لت اسرضءن يف

 ةالول رباك ن دلال صرصاتل ا كلما ىلا تنك وظشملانافورغملاىزاكسالا

 مذاقلا نتكف الام ىرخأت هأرعا دنع نأو لجأ نسادعل ب أ ندلاداعمدلو

 قدفؤتلا لعلام ئدلولايرمخا ىلءالا دريمال ان اك لصو هناوع لضافلا

 فاشل نمةدعل اطل ةرغل اياز صدق قنا رطااىف هثمالس هللا تتكح رئاسااو

 0. ةتوظشا ا ندا فيسهدلاوامأ أواهماك |قةيقانلا ةرغلانةسدملا| عقوق
 ! و وه ضرفلا نءاهباغ فاغاملاكع ىفهمثردق ناكنيدل! حال ناطالا

 ندا



 - نقاكومو ةعلاءاخنا مط سدغةلوق(١) ِ 01( 
 سوماقلا هللاءا * ناني | فرح ىف شوء4 ارمأ نب ضفالاة جرت ةعقاولا ذهن :

 5 0 عضوم نبنإكس نم هلت دق شودجلارعمأب تون ااهاشن اهاش ل ضفالا ناكو ىل 5

 7 لاسمأ ةثالث 5-5 و ا وع

 نيبةفخ 0 نكي لف هلءق نه هيف ىلوو باو هل ايولعأ هللاو نين اكو عسش ةنسنابعش ىف 2
 مخوأ ن..رحا 1س ناكل ان هنمدولبستف خرفلابةقالهبق /

 كانهةضيغمسا ةنسلاوثىفاةحاوكلخههانأ قلحاسل ادالب نءريثك ىلع خرفل اىلوسأ ١
 ملمس ءامر دعاه ىلل_ضذذالا مم ىلعتسلل نكي لو نيعسنو عد رأ ةنس ىف ةيراستو نعت ثلا 0

 قا هم دلو اساتزحو ركألو هرازنو ةيردثكسال ل ارازن وأ بره همانأ و كح

 نأىلا شاعف لوط. حرشلاو رهشدقامدرمأن هناكو عالسقلا كلو توملالا ةعلقب ةوعذل

 لقتش نأالالت هَل ةرامن ؛ رأو نمتسو عست ةنس مرا نم نمقب لاما رشعل ىلعتسملاةدالو تناكو*

 هاا َه ةنسةخم |ىذ ع نءرمش ع نمأفلا وهو(١ ود 2 وو ةرهاقلابا

 نمتيقب ةلملةرمدع ثالعل ءاثالفثلا موو رصع قونوةنامعر أوننامعو عم

 ىلاعت هللاهجرةيامعب رأو نيعسأو سجن ةنسر ف
1 
! 
 ن.ندلا داع ءارمهل | أن دج نب ىلع نسحلا أ نيدلا فيسريمالا نيدونأ سانعل وأ )4 !
 بوط ملا بقاملا وطْدملا نبا فورعملاىراكهلا نان زرم نيليلختا نأ ني هللا دبع نإ
 هك «( ههجو تناك ة مط *اكلذ إل .قامناوهدلاو بقل ىوطدملاو نيدلاداع ١

 00 ناكو مهنهدح او ل-ةموهندبادو دعم كولملا دنع ةمرحار ةاوارتبك ارنمأ نأ ١
 , حئاقو هلو كولماهءاهتسفنلا ىنأ امام مركلا عساو دول اربزغةمهلا ل

 ع 1 ةالصلاةلودلا ارمأ نمناكواهرك ذ ىلا ةجاحالو مهماع جور ا ىف ةروهُت

 7ك َىدلا حال_صناطلسا | ممهد_ضرأ هلاعاطق ساب ان تناكو ونامل دلاون
١ 
 ا” ر ا دلاداعم دلو عطقأو سدقملا تدن 0 هللا هيج 1

 هزمسغا مفي 1 تي راكملادالب نم عالق دعو ةيدامملا بحاصناكمابكفل ونأ دو اق
 نيعلا نوكسو تحرشد 3و رهشدةام اما. مد ةنسس ىف هنمر د صنأ ىلا ةمرحلاو ءاحلا عاقل :

 منو ةلمجملا نأ ىلا هلا تل ار ةيرصملاراب دلا نع ل_كفناف لماك- | كلما ةدجرتف كل ثألذ
 0 ءافلا راسو ىلصوملا نما :ىيلاةعلقلا 0 الا عز ر مث فرعدو 0:

 00 لري لو لصوملابحاص كانوا نيدلاردبربمالا هلءارفةررهشم ةصقلاق

 هدخ ها 5 ً؛ 1



0 
 ظ دأربمالا ىلع مدقو هنعلصفتا 5 ريدم ةفيلخ ريزونأك ةهروه.ةملا فءناصتلاو

 ”هربزو ناكيهنيرصنوبأةلودلار غتر خالو نير هر زوفروك ذاارمعت
 7 اعس لع لزب لو ىلاعت هللا ءاث ناامهرك ذ فاس ودادغب ةرازوىلاّلقتنا

 نيس نو ثالث نس لاش نم ند رشعلاو عساتل اف فوت نأ ىلا هراطوأ ءاضقو
 2 ىلا لقن مث ىلد_بلابرمدقلاىف ل.قو ةثدخلا عماحت نفدو ةناعل : رأو

 هتراما تناكو ةنس نيعبسوا عبس شاعو ةث دحملا عمال هةصالملا مهب ةفورعملا
 نيةراواسو د ىلاعت هللا هجرة نس سعب رأو ند" دن |لموو ةنس نيسجو نيثثثا

 ف 3 اوةلمسهملاءاملا نوكسو مملا م د ةتدكاو» اهطمض ىلا ةحاحالف ةروهُشم

 . تج ىلدسلاو+ نيةرازاممرهاظ طابر هةلثمءاناهدعب و ةلمهملالادملا

 ارصقلا ف ةبقاضي أةروسكم ةددشم مالاهدعب وةلمهاا لادملاو ةلمهملانمَسلا
 ماط ا ةانح كلو محاوق ثالثه هانعم ىجح ظفاوهو ءاعدث الث ىلع ةملمم

 رحل 0

 نيك احا نبرهاظلا نيرصنةسملانب ىلعتسملاب توعنملادجأ مساقل اون )

 1 ٠ هم اتسو هللاد.معىدهملان عاقل |نروصنملا نيزءملا نيريزعلا

 0 .ةفالتخالا ةف.كو نمعل افرح ىدهملارك دنع تسنلا

 «(ىلاعت هلباءامنا

 ١ !ءاهمأبا فو 3 .هاشااو هب رصملار اب دلابرصتتسملا هسا د ءب رمال ىلو

 0 |تعم# :اومهتوعد مأشل ند رك !نمتعطقن اومه هرم[ فعضو ممملود

 قعاولزنو مأشلا اولحد هاف ىلاعت هللا ماد شر ةلاو كارثالا نمد ءماشلا

 رس:ءس داس ىف هرم مث ةنام»ار و و نيعست : هم سهدعتلاىذىف ةكرافلا

 نيعستونيتتثاهنسق نامعنل اةّرعءاوذأو نيعستو ىدحاةةساسجر
 دق خرفلا ناكواضبأ نيعستو نيتنث اةنس نايعش ف سّدقملاتيملا اوذخأو
 لو ةعجلا موي ىصض هل مهذخأ ناكو هذخأ لمق أمون نبع رأواة.نهملءاوماقأ

 افلأ نيعيس عدي زبامىهقالا قّلتق ع وسلم دوف ة ريدك قاد نيل سملا ن هدهمق

 .عجزناو فرصولا هطءضالامةضغلاو بهذلا ىف اوأ نمرخل دنع نم اوذحأو
 قرطرك ذقأسو جامزنالا ةءاغه ذأ بس مة ع جى نوال

 ندم



 نا عع
 1 لو فتاه توه تدق قرب ظ

 تاطااق تلا دارف 5 نكس انآ تلال

 ىونلانع تءت>او ىل + ادللاثددنماثنمأو
 تهذلا تدب نثذدغأو 9 ىدراادب كلا ٌثّذَم '

 ةزودل ازءهدلو هعضوم كل مقونانأو ع ءءاذأو
 ةدحوماءانلا عض هي وبو « ىلاعت هللا هام نأ ٠ قارا ظروصتلا

 قرض انفو « ”ةنك اسءاهاهدع و ارتق نمزاتا “الا كركشوأ واولا
4 

 - ةلمم نيد مة رعت عضن ان فلالادعب ونونلاديدشثوءاقلا

 مماه دعب قاهقوف نمةاذُ ا ءاعلا مذ ,ماعو « واواهتدوب و ةمروذءارو

 داد_>الاةمقن تد.قل لدوطتلا و الولو مهفلالادعيو هحو2ةمهقذخت

 ورك ذقأيسو عض لم ةروصأ |هدنه ىلع ه]ةئملو هلق: نذ ىلمذ هتظضدقو

 ندخ ودان كرو لع لول ع ولأ

 ناو رمرصت وأ . ةلودل اردن تقلملاىد# !ىدوكلل كا سودنيناو رم نيدجأرم هثورأ 7
 ىدوكلا *( 1 زاندونيقرافانم بح اشلالا 0

 خاتفاهإوق ةلدل خاتملا ةءاق ىف ناو رف ننرو صثمدنم وأ ةوذلأ لتقنأ د غب النل ف :

 د ل اوأ هطرض تاتا ةناحمم زالة سلو ايا

 معاوءاسملا فب ارت هن ران قرانلا قرزالا اكسو 2700 ١

 ه.قوفلا ةانمملا الو هتصو صقو: ل ددعاو صدم ىرس همانأ فادح أرداضروك ذااةأودْلأ

 دءنو ةددشملا هاا كا ا داوبلا ةالصدتفت ملهنأو اورك ذىلا ة-اح

 ةهممءاخفلالا دوعتالفت دح 0 هلءا لكو لذة راسنوةسو دن اعلث هل ناك
 هعلق ىهلاقو رظ'اماهنذهتاقوأ مق هنأو ىفاثل ماعلا نمل ءالا كلت لم ىفالااهبلاةياوغلا
 راند نم ةنيصح ةمازأو هلهاب حانشالاو نذل لطف ةرؤؤت امآهثموا هتتاوداص» هيف

 قاد_كهركن قه ادماودانو هو دس كاهؤإ هرصعءازع_ثمدصقو ةريثكسا دالوأ ف ادنؤلا

ت امهالسأ نيتةيادن ىريزوااناك ناريزو هلرزو هنأ ةئادا تدب نموا متيواود
 .نادلل |موق

 هأ] ءادغز اىال لءاسرلاورعشل |ناويداس> اص يرغما نين فورعملا لع نيني

 م



 000 ليل
 أى كوامىفةفو رعم بسنلاة قب و فاك الا ىذر ورأس نيكل اروباس نبا

 0١ م( ةلاطإلا يل اة حالف ن اساس
 بجمارك ذأ سو ةودنإ ةثالثيبهو ةلودل ارتعم بقلب روك ذملا نيسحناوبأو

 راكو زاوهالاو فارعلا بح اص ناكوريدلا كولمد-أو ةلودلادضءمعوهو
 بدسو ىنعلاعباصأ ضع وي :ريلا ديلا عوطقم ناك هنال طقالا لاق

 - د دو ناكو ةلودلا دا عهمج الا»دت 0 هنأ فاذ

 حاضدب مه«اهلصوامف ةلودلا نكرو ةلودلا داع هي وخأو أةراشا.نامرك يلا

 ّ ا ءءاهكبذ ىرحربغنمناةسج» ىلا لحرواهكرتذ رد
 َ بلك يفنامركب اصل نول «ازناكو اهملعاوءلغت دةدارك الا نمةفتاط

 (سئرهيلارسةلودلازعم ل صواملأف هطاسا اوأطب النأ طرمثي لاما نمأمسش
 5 ميل عزا أ مكلِذ لعفف مهتداع ىلع مهئارجابهقمث اومو هدوهعذخأو موقلا
 زعم لعفف مسه ,رئاخذو مخاومأ ل خأ وةلفغ يلع وهمل'يربس نأو دهعلا ضقني

 ىلع هلاودع_ةفوياو ب أف ةرعوتم قب رطفلملل | فمه دصقو كلذ ةلودلا
 و رسأو اولتقف بنإو#ا عبج نم ءملعاو رايذركسع ميلا لصو الف قيضم
 ١ 5 أهديت حاطو ةريثك تايرضةلودلا موب ملال هنيتا غزو

 ,نيب طقسو هرلسج رئابو هبأر ف برضلاب نو ىنعأا هدي عبباصأ ضع و
 ةمج نمدادةبىلاهأوصوناكو لوطد : كاد م هوشكلل ذبعب مبسم ىلتقلا

 والا ىداج نم تال ةسثع ىدجال تدسلام وب اكل ةماهل دو راوهالا

 ىأرك ذ دود. ةفلك الياهكيلمو يكتمل ةفالخ يفد :افاثو نيثالثو عب رأأ 4مس

 لوأف ناكروك ذملاةلودلا زعم نأ دوقعلاروذث باك فيىزوحلا نيج زفلا
 هلآ 1 امىلا مهرمأل 1 آو ٍداليلا هيوحاووه تام 1

 ”اىدح قارعلا كلم ةدمتناكو ةثالثلا ةو خالارخيصأ ةلودلازعمناكو
 عسب ررهبشريثع عباس نيذثالا مون وب قونو د ارهثرشءدحأو نس نيرثعو

 .هلغيدهشم ىلا لقت هراد فن فدودا دغببةئاغلثو نيسخو تسقنسوخ“ الا

 . .هرضح ال وىلامث هللا هجر هئاملثو ثالث ةنس ف ودلومو « شب رقرباقمىف
 "ني اوأ لاقل الل نماريثكك رو هلامزثك أن قّدِضت ودكل ام قتعأ تول
 دع .رومغتاذدهإبفيصقلاهع ريع هل > د ىلءاك راديفان انني ىول ىولم ل |ذجأ

 قبو



 و0 1

 ناكف هدس> ىفثأم نهواريص نولوط نبا هلم نم ىد> أ هن الا ة + حاضت ئ

 توصلانس>قزرو م ركلانآرقلا اضف ناكو افلأرشعةمن ايدهذد ظ

 ةرهاس#لانيب ىذلا همإ |بو.دتملا عماملا نو نارا سانا سرذا سنت /

 هذ رات قىنامرفل ااهاكحةدانزلاهذ- هو نيّدأمو ني سنو عم سنا ةنيقرصتلا ظ

 نثسوع- : راج مواقف خر شهنأ ططخل |تاكف ضاشلا اركذوأ

 هيراع لع قفنأو 2مل أ هللاو نينئامو نيتسو سة سف هثهخ رفو نمت امو

 ناكو هتريس فاو ٠فسو ندجأو اكحام ىلعرأ :يدفلأ نب رسشعو فلأ ةئانأ ظ

 ق.ةرةلجى نومألاىلا اراك لماع ىناماسلا دسأ ننحونءا ده اكوام وأ
 الو تنال 5 نةنامو نيعب رأ ةنس ف نولوظتامو ننةئامةنس هبا هلو ١

 نبتتانو نر شع ةدسس ناضةور جس ند ينتغل او ثلاثلا فاما دع دأ

 نم نيقتي عسسل ل تقو عسةارصم لت دو هنبا نكملو هاندث نولوطنا لاق« : ظ

 هنمنيقي س# نيتثالاموب لمقو نيتثامو نيسةنو عسرأ ةتسناسضهررهشأ
 هدعقلاىذ نمنولدنريش»ل ىناغرفلا لاقو نيقد رشعلدحال اهلل اق وتو

 . ' ةقمتع هر رت قهربق ترزو ىلا هللا هدب .رءاعمالا قازبنشنامو نيعسةنس

 ا يعل رط ىلع ةعاقالرواهملا ايلا نم برقا

 واول! نواكم 0 مذللا م كوواولا نوكسو ةله-هملا» اطلا معن نولوطو م«مطقللا

 ميمفلالاد- بعل و ةلمهاأ نمسأ | مهذب ىناماس ناو كرت سارتر ار دل

 كولاملاد_-وهو ناماس ىلاةءسنلاهل_هنونةسناثا|فلالاددعب و ةحوتنم

 فلالاد_هب وةلمهملانيسلا غب ارماسو# ناسارخ :وريملا؛ ارواعةءئاماسلا

 هس و مصتملااهانب# رام 1 ةزندمفلأ اهداعب 3 0 مم

 ت.حاصصلا ناك ىرهو+ اا مذ كحودادغا قزف :5ق ارعلاب نيّثامو نرمشع

 ءاضقتسا عضوم اذه سلو تسلا كلثىدحا ةغللا هدهو ىأر لصف ىف تاغ
 ىدهملانب مهاربا ةجرت فاتك ةدقو تدنلا

 نيةلودلا زعم لب زري نىهوكن مات نورس اذذ نبهيون عاش ى أ ندجأ نيسحلاوأ )+

 هبوو نبهاش ناهس ن هنؤريش نءهاش ناربش نيربك الا لد زراش نسووكر بش ننرغبصالا
 امام ركرعره نيدزج درب نمثل أروح .مازتمت سن ليز زو رش نورد نسنس

 0 ل لد 8



 ل جل ا 0

 نولوط ندجأ

)5 
 !نوثزاوتهدالوأو هبال ,قءلاامناو بقع هلن كلو لكلا ةافك
 !اةج احالفة ضفتسمةروهشم مهرومأو م " الاىلا ةمحانلا كل" ىلع ةءالولاو

 ةرهش هيدا لاغتشالا نم هنلعناك ام عمدج أ مشل ناكواهمف ةلاطالا
 ٍ لس .ةأم ىلع

 قوسطما ماسلا حاناك حونأ « كرك ذيىلق ماه ىلمل'ّنجاذا
 000 يسال راع ىو » ىءالاوم لا ارطع نادقم قوذو

 ْ قئوفوهو هنودىراشالا كفت 2 اه تانغ مانا

 ٠ قاطنق هناع نونموهالو + ةحار ل١21 ىفف لو:ةموهالف

 داسج نم نب ريثعلاو ىناثلا سمخلا موب ىفوت نأ ىلا لاسملا كلت ىلع لزيلو
 | هجر نيع.كارشد وهو ةددسع مأب هنامسهنو نيعسو ناتمث ةذسىلوالا

 !ةلسنلاهذهةلميمنيءفلالا دعبوءاغلا ذو ءارلا رمسك» ىعاذ رلاو *+ىلاعت

 د.ءمأو «هتدب لهأ ضعب طخخ نم هتلقث اذكه ةعافر هل لاق, برعلا نم لحر
 تعب واوتص نمءانثملاءاسأ | نوكسو ةدحوملاءاملارعسكو": وةلموملا نيعلا مه
 وةلمهملاءاطلاو ةدخيملاءانلا مف حاطل او« ءاهدحوتفملاةلمهمالادلا

 ْ ,ءاسملا ابر وتعقىرت دع رهو لهم اح نام ندا ا ءافلالا

 قارعلابةروشاةوةرصنلاو طسأو

 رابدلا ب ص نولوط نيدجأ سا.عل اوأريمالا )+
 *( روغُتل او هم ءماَسلاو هد رمصملا

أشلاو قّدمد ىلع ىلوتسا تعم هالودق هني ايزتعملا نأك
 أ اطناو عج !م

 :أ نءاشانن اكو لكوتملا نيةخاطدجأ ىأ قفوملا لاغّتشاةدمفروغتل او
 أناكو خزلا باص نرحب هللايدضتءملادلاو وهوةفيلخماهللا ىددهقعملا
 ةابرومالا ةليدسا ارفلاقداص ةريسلا نس> اعضاوتماعاد# | داوحالد اع

 ْ رضع ةدئام هل تناكو لما |لهأ تو هان اعرلاو-أدقفت ودالنلارمت و

 ل وءانأف ةقد ضالرهمت لك ىف راتيدفلأ هل ناكوماعلاو ضاخلا مون لك

 ىنهتاطتق تهذلا عاخا هدد فو رازالاابلعوتأرملاىننتأتنا لاق فامو

 لاقاغتسلا شثاط هلكك لذ عم ناكو هطعأذ كلا هديّدم نم 4لاقفارطعأفأ

 2 ىعاضقلا



 67 ظ
 دب رمصملاراب دلا ىلا ىلقثن او ساف ةئيدمب هاه رأر نيممدنو نام ةئسةرش نأ
 مأشلا ل_-هدو جدق ناكو هحالص نم هوأرانريبكج دانئءاهبفاهلهالأا
 ىلع قزتربالو أ. د>ال ىل.ةبالناكو ةدشار عم اه ىف رمضم جيران نطوتساوأ
 خئث لومق هولأسو نييسصملاءالجا همل | مذ ةديد ثةءادعرصعقفتاوءارقالا|

 نيلضفلاب فرعي ناكو هل ثلا تنبلا مهدحأ بطي نأ مويأر اوم جأف عنتماب
 اهدنعاهمأن تنأل أ واوجو زتف ةرهاقل اداز ازيالدع ناكو ليوطلا :

 نءلك أب و سني ادرفذمىتب و هنعةلئاعلا فيفذت مهدصق ناكو كلذ فنذأنأ|
 ةفارقلا ىف نذدو سدعةئاممهخو نيت: مرح اوعاوأ قوت. هيأ
 ىلاعث هللا هجر اريك اسنأ هدّتع تدجوفالمل هترزواهب رازيهربقو ىرغسضلا|
 هنع هللا ىذر ناط#لا رع نافك | ىق مالسالاة داع تجرذا لوقي ناكو لأ
 عضعضت:] !قددع عرشود اب ةزاووةق هماباق لرسم مالسالا نأ ىلاراشأ

 دا دبع نوعملا ىأ ةجرت ىف ةعطقنملا لودلا باك فرك ذو « تارطضالاو

 نيثالثو ثالثة: يقروشا ة ثالث. ضاقالب اوماقا ساسنلا نأر صم تح اسص
 ىضذق.النأ ارتشاو ةشيطحلا نبسا.علاوأةدعقلا ىذى ريتدلاثةئامسجو

 مذ ةثيطحلاو *ُ لعأ ىلا عت هللاو هريغيلونو كلذ نم نكم مف ةلو دل به ع

 ءاهةزمهلا دعب واهم نم ةانثملاءايلا نوكسو هل هما ءاطلا ذو ةلمهملاءاحنا
 ةزيدم ىهو ساؤىلاةمسنل هده ةلموم نيسفل الا دعب وءافأ 3 ىهافلاو /

 ءاماعلا نم ةعاجابنمج رح ةتدس نم برقل انت رغملانةريبك ١

 0 دجأ سا.ءلا ىنأ نب لعن حلا ىبأ ند جأ سايعل وأ )< 5

 ' م( ىعاقرلا َنابفورعملا ْ
 جياطيلا ىف نكسو برعلا نم هلصأ بهذا ىفاشارمقف احنا صالجر ناك
 داقتءالااونسخأو ءارقفلا نم مظع قاد هبل ضن او ةديبعّمأ اهل لاقي ةيارقي
 هيأ در وتمءارقفلا نم ةمئاطلاو ةءعافرلاةورعملا اطل او هوهدتو هسيف
 ىهورينانتااىف لوزنلاو ةبخىهو تالا لك أن مةبدعلاوحأ هعابتالو
 اذهل هو دوسالا نوبكرب مهدالب فهنا لاسقي و '!هنومفطمفراثلام مرضت
 نوموةب و ىدحالودعب اللاءءارقفلا نممه دنع عقح معاوم ماو ههابشأو

 0 سب

 دجأ سايعأ اوأ

 ىعاؤرلا نبا
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 000 هرعش نمواضأ

 ”اعادق اق قولا ملأ, مهكو ع وكارلاتعو ىلا اودع
 ا : اهاسشأدفولا كاذناطاعاسسط ي أهتاو رئدنت ماكر تراس

 "+ احاز هك ذ نماوب رثاذا حقر * م-4 ىنطصملا ينل ريق مست

 ١ طاوراننانرزواموسج عرز « سضمنمرات ا ىلا نياضاوأت
 ٠ اعارنكرذع ىلع ماقانمو « ردقنعورذع ىل_ءانقأ نا

 دنع تناكو ةة- سعت انت اكمىصعأ|ىدوم نبض اع ىذاقل !نيب وهن و
 ةرطب ماقهإو تاناو رلا عجوتآ ! ارقل ايةياثعو مولعل انه ءايشأ ى ةكرأ 6

 ماا ]| ضعت , ىحوهتبك نودمحو هنرفل أي دهزلا لهأو دامعلا ناكوا ماجو

 رح نبان فؤرعملا ددجأ نب لغد < ىنأ حالف هطىأر هنأ ءالضفاا

 ٍ احلا ف.و روك ذملا مَرخْن انامل ناكه#ف لاقوىادنال|ىئرهاظلا

 ءالاق عودولاردك ناك مزح نال كلذ لاقاسءاو نءقمق شاعسوب

 5 |عواطدعب دحالا مويه دلومو دحأ هنم لبد كيل نيرخأتملاو نيمذقنلل

 نيا ةاقو تناكو وه هنا زأونءناّمو ىدنج اذ: سىلو ال ىد اج ىناث

 لل ىلاعثهللا هجر شك ارعة تاع جنو نيثالثو تسةن روك ل لا فد رعلا
 4 ناكدةو رغص نم نيريثعلاو ثلاثل اةعج امون نفدو ىلبللا لأ ةعجا

 هل ترهظو هتزانك سانلا لفتحاو تاسخابمل امزمضحأف ش خك ارمحاصملا
 نب ىلعوهءاعدتسا ىذلا شك ارم بءاسصو هئاعدتسا ىلع مدنف تامارك

 «ىرملاو« ىلاعت هللا» اثنا سو هسأ ةجرتق» هاذ" الا نيغشأت نبه سو

 اهض ستان ءايلاديدذنو تركت ملا قف ىهو ةيرملا ىلا ةيسنلاهذه
 سدا يلع ة ندم موءاهاهدعب و
 :ةسص

 رم مص 2

 0 ىسافلا ى مدللا ةطخلا نب ماسه نيدجأ نيهللا درع نيدجنأ سارعل اورأ ) +

 ”تذالانف ارعمو هلنضق هدف هحالص عمانأكر مهنا“ ءاوءاداصإ اربهاشم نمناك

 ؟اهرغو تدالا تدك ن نهارعثك هز نو عسيسأ !!ثآ ارقلاف اسأرناكو
 ”ايملرتقلابف نوغرم هظذط دوت ىبا!تتكلاو طبضلا نسح طختا دج ناكو

 ' ىداتج رثع عدا ة غلا مو نمةنءاسثل|ةعاسلا قهذأومو ع ااقتالو

 رخأألا



 3 آ
 ءاطلا نوكسو فاقلا مذ ىنرطقلاو«بيسلا ذا ذبورع ىدواذم كل '

 لواربشك ابن كفك م ةمسؤل هذه ةلمهم نيساه دعب وءارلا م ةوةلمهملاا

 نرش هز نيدلا» ءاهمىف ريخأ م ربمم لهأ نم ناك أربعا راشيل |

 هدا اق هنأ ىلاعت هللاءاش ناهرك د ىف ألا ارعاشلا تتاكد

 قب قشءر ةاظااونأ داو و هرعش نمأم# ءش4:عىورو ديس اص ناكو سر 7

 تاموال ضافانيد ناكو ىلا عن هللا ءاشن !هرك ذق ”الاءاسج- بحا سرع ندلا
 دقوةرهاتل اةياهسو ب ررشعو ناسك ةذ_ناسعش نم ن رثعلاو نما

 ىورامةهلج نءوهربغو ىتأس /| ظفالانعىورو رعش هإو هد نننامعر هانا

 ةثيطلاو ةسدنهلا لع لعب مالغ ف هرعش نمريهز نيدلا ءاهب

 ثعبأو مون لك قهب تومأ + سدنهمهوبوهزب ةثيهىذو 1
 ا دلتا هنا كح م« ههجو ةحالملا لاكمأ طر 7

 ٠
١ 

1 

 ثلثم لكش غ ديعااو ةطقمل »ع لاجل او طل ا

 عع ةم-ىنأ ىلا تاسالاهذهاسمأتو .

 نس ىدهملا نيدمش رلا نوره نيدجأ سانعلاونأ) +
 « (ىتسلاب فورعملا ى مماهلا اروذنملا ْ

 اه 0 يناعتبملوةردقلا غم هيبأ ةامح قاسندلا كل رتاهتاضا دع ناكل

 ناك هال تاهلز: دامعاو ةأ ةلزعلاو عاطقنالارث آوايندلا ةقيلت مؤ أو. ظ

 لاغتشال غر 5 كو عوسالا ب ل نت ثسلا مزود تش ْ

 عد : رأةذ سوت نأ ىلا لا ا هذه ىلع لزإو ةيسنلاول قرغفةدامعلاب'

 ىلا ةحاحالفةروهشمهرامحأو ىلاعت هللاامهجرهسأ توم لق ةثامو نين اسٌعو

 وهو ةوفصلاة وف ص فو دوقعلارو شف ىزو# |نما» رك ذواهفليوطتا
 اضرأ مظتاملا فو نيباوَملا باك روك ٠ له

 ى.لدنالا جاهت هلا هلل ءااطع نىموم َنيد# نيد سانعلاوأ )< 0

 * رعلانباءفو رعملا ىرملا

 تاك هلوةروهشملا بقانملاهلو نءعروتلاءام اوالاو نماصلاراكرسؤأك ١
 موق رام ناسسج ماظن هلو موقلا قدر طر ةقل تملا بتل | ن نموريغو سلا[

 ! نتج نونو الو نريد

 اهيلا هدجأ
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 قلقا
 1: ٠ هور تقذال ىاشح ب م دم | رغنأ تءلاأ

 اوما ليله تكتل[|ت للام ا لاظ ىلأ تدهتو
 3 هاد ق تاباغدقو ىن وسع ناسلا نصغ ٌنظنأ

 رت تدها دقو ىلئاسسلا| حافلا عدم مأ
 كدرو كَم ىم_ قوما ءلرادءسآ تلمح مأ

 ١ + لد ترصوةح ىالوه و ىوفلالعج ىذااوال
 دلتا انتلع هفط « اعمتنالنم تلقا

 ءدداح تامزع ىل نأوأ * ىوحلاذلج ىننطتأ
 , را اذه ىلء او هرصتقنو ةدامجةدمصق ى هو

 ؤ :احلادامعلا هرك ذوهرعشب ىدكساو سانلاحدمودال_لاروك ذاا

 : الاو لئاوالا موعدي هل بهذا ىكلامد.ةفلاقف هدير اق

 1 هلوقهرعش نمو
 الفنو رقملاامأوءارثلان م « ةعسم ماوقأد عل ابرمس

 الج نبا هيىسسأر ىلعو ىقاروأ « اس موق ة دف ىبأشو نربم له
 هم رعاشلا لو ىلاريشد ةماسع هلامالج ناو قزم لك مها: ةزم امس موق نعد

 يتلا ىجايرلال ثوبا
 " ١ قوفرعت ةمامعلاعضأ ىثم » ! اوال تل

 :ًاردقو رمصءءاهقفلا ا بلان اك قاضأ دامعلا هرك ذو

 /تاقنو هيلارصم نماهمتك ةدمصق هإ ت دجوو هملع ىتثي لضافلا ىضاقلا
 1 اضأ هناوذ

 قت كامقل ىلا لسس نمله اي هعش « ريبضلالل_.جوالحارات

 ١ قرتستوهو ىلق كل ىو الو « ةيماد ىهو قوغح كتفضنأ م

 لا عسيرربش نعنب سشعلاو 6-00 ازاظ وو يرسل لاقت

 : : هلل اةجر هرع نم: دس نعم .زهان دقو 00+ سو

 5 ىلا ة-بنلاه ذه مماهد- رو ةوغملاءانا نوكمو مالا متفب ىمدل

 27د اناكو ىدع نيورع ماذ- 7-26 م

 هفاهعطق ىأ هدب مق دما ارع كلام برضف همطاىأ كل امورعم خلف



1 )01 
 ميثم هح دام نزل اهك ولم نه ةعاج حدموالوسر نعل اىل ارق اس ةماشرلا نانو

 هيف لاق فا لمملا اح نم ىل

 ناطدث ضرأ ىف طذقلا لانأ تساف اوطقأو دمعصل |ضرأ تب دِحأ نأ
 ناوسسأب اموهنا وكما |[ * فر رم ىتانكنمي

 نادمع زل انغ ىلذو تؤرعدقف « فد: فتاعز تح تاهجنأو

 تناك ةرصم س>اصىلات اسبالاب تتكسف كلذ ىلع ندع ىف ىئادلا هدف

 هدردوم عيجدخأ و ادرعاد_ةمهدل اهلفنأو هك اق اع بضخلا 5

 سلخ اهلا بتكوم 1 ل لاي ماقأ

 تان

 رفق لدعسالعلا لحمو 0 رقف 0 1 '6

 رمت مانالا رحتو « ىجاندلاتلل-اذاىلتكي
 رذعك.اناىوشهنم سل « امنذ كلريسمفرهدلاساذا

 ىلاةيسنا|.لهنونفلالا دعب وةلمهأ | نيسلاو ةهتملا نيغلا عتفي ىناسغلا
 دب هن أوه ن نءلابوهو ناسغءامنماون سثدزالانمةرينك ةلدمق ىتو نال ١

 هدهن وف لالادعب و واولا محول نهم ني.سلا نوكسو ةزمهلا مضل ىف اوسال 9 /

 جعل اوةزمهلا تقي ى ال عصب د ىهو ناوسأ ىلا ةس '

 ظو اح ىرذنملا يظعلا درعد وأ نيذلا كز انفامنا يشل ىل لاقاذكه مق
 نما ه١ هر هلل مهن 1

 نفل نب نجرلا دبعنس دجأ نيىنغل ادءع مساق |ىأ نيدجأ سايعل اوأ)
 +« (سدقنلا,توعنملاىمرطقلا ىلابلاى مشل لاسم.

 عادمشرممالا اهي ح دع ةدرصق هنم تاقنو ه.فد احأر عش نود هلوءاردالا نم
 اسوأ طادمد ىلاون فورعملا ىوقلا هلداح نبا

 ١ ىلتقتاء-و « كّدتصتاط|ض يلا لق 0
 داتنع وهذ ىلق ىلعد راسا نأ تنك عنأ

 00 :تر + ابيزا ىتح 'تفاخأ

  كدهع ىلع تافقن ناو « تعا كاع انأو

 واولا مذبدكولا

 دهم اوىسلا
 سوماقلا فاك
 مجم هأ
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 1 ةر
 ال ةنس فدو يع يالا سو راق
 ها لع ردعد>وأ ةدالاد.وتدلج ادوسانأك همام خو نمتسو
 مالا ه|ىفدشنأ امو تانرعشلا ب اد“ الاو تاءعرمشلا ىلعلاو تاضانرلاو

 © ةتماهعم»ةتأرك ذو ذةنم نة ءاسا يفد درع سرأو ةأاوأ ندلادضع

 رك ذل مراصلاءالحرض» لهو #ً ىممه ت لجلب ابازرلا ىدل تاج

 فلا مقأنامو نامزرلا فرص. « هتهش نس نع هربسغ» ىريسغ

 رحاب توقايل اهستشد ناكل 4 ةترحم توقاملل رانلا تاكحر

 ىلدع كلي ىهامات + اهتسعقو ترانا تررغتال

 م لا ىلع لوم كاذىف بنذلا» « رغص نمم_ِنلاءاف ّنطتالو

 وطلا هيد.صقىف ىرهملاءالسعلاىنألوق نمذوخأمتدبلا اهو تاق
 ابمف لئاقلا هناوهروهشملا

 رغصلا قمستللال فرطا بنذلاو »* هت ور راصءالارغصتس مهفلاو

 رواش نيلماكلا ىف هلوقاضأ|ةديرخلا ىف تتاكلاادامعلا هلدروأو
 مرج ىذب سدلفاهنع لرب لو 95 اهدوبرادّرحلاب تدناماذا

 2-- رس 5 هنأرديإأا.سصايبهسهو

 : ل 7 قةسفنل نمل ردش .لاىذاقل 0

 4 ' ايصني ثوم ىفاىتننان * امدعب ك احر قىظ تا نُدل

  فقوم لكى داك 201 عل. ةيلكس يراد كل

 7 قد نمض رالا قسل نأ ىنلعأو « تحاصلك ىنردجدقكلنال

 نا بتاكلا سودان نوح خت اونأ لوقن هيو نوللادوسأ دمشرلاناكو

0 0 
 1 00 و * ةمكحالب اي

 1 اذه ىنط ىلع تاغ : ماض اد 3و

 كا ل 5 بلحن ران نم تاقثأ

 )ايس رص كانضأ ١ ىذالاف تقالماناق
 ناكو



 (مو) ْ

 نوتلاسكو ملا مدا رينمو« لعأ هللاو اهب نفدف با- ىلا لدن مق مذيات شه

 رتكوءاقلانوكش و للا ضن حلفعو ب ءاراهدغب اوت نمانثما ءاملا نوكس :

 فلالادءو ءارلاو ا الا مخ يم او طااو + ةلمهمذاحأهددن و م

 ىثو سلد ١ ارط ىلا ةءسنل |هدهةلوهم نيس همروكم مالو وةموهذمو دع ومءأل

 ناقدانف ألان او" بلعب نم ةرق مأشلا لحاس ةشد#

 راع ىلعوب أ ذة هوبامحاصو ةئاه-+ثو نالث نس جئرفلااهذاخأ ؤسلبار
 ++ لوطب كلذفحرشلاو نين عس تردو> نأ د- هرراع نيد 2 ا

 نونمةئلثملان شا متو واولا نوكسو محلا مف نشوح

 ره لا نس دءشرلا >6 2
 * 2.( نإ ىضاقلانيىلعنسحل اىأذيشرلا ىضاقلا نيدجأ نيسحناونأ دمشرلا ىذاقلا]
 ١ (ىاوسالا ىفاسغلاربب زل نبنيسحملا نيد نب مهاربا قم! ىنأ دمسشرلا |

 ناهذالا ض ابرو نان ا ناك ف ئص ةسانرلاو ةهامش ااو لضفلا لهأ نم ناك

 بذهملا ىذاقلا ه-: خالو رعش ن اند هلو ءالضفلارمهاشم نم ةعاج همفرك ذو

 رعش نهوامهرثنوأ مهمطن فن د .ئانأكو اضأر «ثناودن سلا دم د

 هع ١ ل ةظمص 9 هج نما رغؤفنطل ىنعمزهو تذهملاىذ :

 ناله لودص نساررلا ست :«١ اناكتوقلاو رفاق
 ناطرسلاو توحناموفاديأ « اهبتماعامارهمنكتملوأ ا
 هدامصق هلج ع نهاضن 1 و

 مزمز هللارفغتسأ هنأوو « ةلغليتلاىوسءامىلاىلامو 2

 داجلا هك ذو ةئاممتو نيرشءو تم ةنسهلاقرعش لووأو نسح ىنغم لك هلو

 رئاس ف هن: لءأديسشرلاو دشرلان هرعشأو هو ل.ذلاو ليسلا تاك ىف بتاكل
 ىلاعث هللا هجر ب>رى هن اسمو نمت سؤىد> | ةئسو :رهاقلاب قونو مو 0

 ياس را ! مالا افاحل 1 ذدقفددش ترا تداعلل

 حره او دعو افرك :نانيجو سلو مم

 لمسلا ب اك قاض أداملاءزك ذو ىلاعت هللا هجر دن اعد هنو نبي سو .

 هنزك 3 لاتالار هولاوزخازلا م خ22 !لاقو هدب را ىلع هيل ذ ىذلا لبذل

 ل نب 2



ٍ- #2 7 

 د يطلب

 0 ل“ نأ 9000 2

 دا تو ا 2

 7 2 لع 2-

 يت ل فلما حرفا

: 

 ظ ومالا اكسو كتر ردو ئدلارون ضن بحاض هوكربش نيدلاددسأ
 البرك اسع لب رأ حاس ندا ارفظ.دلو ىف نيدلا نيرثذ أو بلح ىلا مهب
 ]ل-صوملا هكامو ىكتنز َن ىزاغ نيدلا ف.سىلا لصوملاىلا مهبداعو قرمثلا
 بمحمد _هىفاردتلانءاهل لاق ركسعلا# همر - ىلاربنم نبا لخدالف

 هامدة ناكو رغم أ ةروك ذملاىف ارمسقلا نيالو تاق همىنتكست تنك ظ

 و هءاوصىرولا داق اريج هب ىنم وهربت ا
 هراصصلا ةورأ لكل ىردص كاذب قيضنلو

 [|سابارطب ثان رأو نيغمسو ثالث ةئسهتدالو تناكووةقثافةفيطاهراعشأو
 نةدو باث اعم+و نيعد رأو نامت ةذسورخ "الا ىداج ىف هنافو تناكو

 تدأرو» قر زوىلاعت هللا هجر كانهىذلا دهم لا مرق. ندثو>لمج

 1 اوت ل ءلع

 هاقلي هاقتلأ ىذلا نأ د انةومن كملف ىريةراز نم

 هللاث جرب ىللاقو .*« ىنراز أرا هللا محرف

 5 ناقه برت لاقف ىامد حر راتىرك اسعنما ظذاحملا هك ذو

 ” 0 تنازلات ءاج تدطع ريزعلاديع نيرهاقلا ديعد وأ دي دسأ
 ”0 ودنا د ةهضجرمناتس ةيرق لمانأو هيوهدست .موذلا فرعاشلارينم نبا
 1 ارمث لة: را برمشت تاقف ىتتار ن نِمرددْلا ان للضح الو

 اق ىتا ارث اصل اهذه نم ىلع ىرحامىرذت لاذ وهام تلقف بخار رمخا

 و نو لاطدقىناسا لاسقفاهن كا ءىرحام ه|تاقتف سانل |تلاممف
 ٍذاسافا «تتايزلك تراصذقاهتمةد سة نارقا كو رصبلاّذدم راص

 «هةوذن 9 ماسلا اق تعع»و هءاغىلا هر نأ" هيلعأنق اح هيريصنأو

 هيعمل اىأ ناوددف ندحو مث تاقابوعرم تهمتت م , الاراثلا نملاظ

 تاي أءانرو ني»برأو عبس ة نس قشمدي فورت منبانأ 4 الا هللا

 1 ش كلذ ىف هيداع ىلعهملز ره ىهوأهنم قش هدم تامهنأ لع لدن

 ١> طواقر#ىطش هولسغو < ميت تا
 ظ طولب نادم ءهتتاولءشأو 5 ةعصزعر دق قءامل اوفو

 3 نو ةنأءاذ نيمالكلا نيذه نبب عل اىلا اتصةردقتلا اذه ىلعو

 تام



 020 ] ظ 0

 تاور ءاسقلا ىف هرادم 4 كالذىلا ّل_ءالا رتل ناو 1

 نسال أ سامد_.غَأو # هيراضلسلا ١ مأانر فرط 2

 ىساثكلل ا ىظال ثيلل ادعت د ادبأ ىوفاوزع عا للاعا .ىنا اذأ

 0 اضيأاممو 1

 1 ا ىلرو هود ىنارزنلا بدضقلا ىلاعأ ىلع # هساوذنم كم تئاذوامأ !غ 5

 ْ ضع دجول ىناسلا رغتلاو ق[رلا قدر يلا نف هافشلا قمقع ٌنحامو 1

 ىنال_ةلا نس الاقل ىل_كاذا « هدسحت ضرالا ف نمردمال لمقول :

 تيب نيشبلا ٠ ىءربو عوومم نيب تفلأت « هنساعنم ئثب 'كعفزأ ٠
 ُ وهورخآ .. .ىزا١قطنلاو قارعلا فراظ « لا مهم املا نياىف سراتءانأ

 ١" غدصلانفرْزع . ىرت ظافلأقودلاةحاصق نم كتف[ نانلالاةمادملامو

 هتءاؤذ لودشم ١ اضأهلو

 نادحو هنمىل تفرعءاف هتنحو ىلدعو #“ ىدذف_س هماقم 3 ْ

 روصقمودود# تفطن ىفح مدنه ةرطق « هدف هلا اولانتال

 1 ٠ نةرزع هلودو تفطمتفطن | اوتحاس ه.ف 9 ةهوذحىذاؤذراننم 05-7

 ظ : لاقبغدصلا : ْ ةدامصق هل ج نمل

 7 هيكدص فرز تدرملا تامال-ع ىنت « اخ ىنطااسغتال
  امهلعج اذا نوططقلا اذه نمىالو# ء انزيهلا كاكا نل"

 : اموهونيفرزلاك ىوقا دبع نب ءميظعلا دع نيدلا رز ث ثلا اهدا زهشلا اند لجن !
 ١ سوماقلا ف ناكلاقءادب وسلا ىذاتدلاوأ ىل كح لاق ىلاعت هللا هجرىرمضملا ىرذنل |
 رسدكلاو من كلان واوا + يع ىدقل نيدو ابرع يامل

 0 يب 3 رار القا سابردو بس نهم انغمأشلا بحاص

 0 اهنا هلوقو روم انا للاي هاو جلال قنذ'ناضغلاض ردا نمل و |
 1 هلهنمل لاقو روعوهو رج ساك قتنءاك هيجاح سوق ىوزيروزاؤت لس

 د ' اهنأىللع لدد بلح ىلاو ىلا بكف تاكو هورتتم نبال لمقفهذهن !لاتو كت زا ستسإو
 1 1 تانأ قاس وباف ىنز كيان لةةرينم نا لضوةلءلف هريسفاعب رسعبلا هريسإ
 ملت“ هإ ذأ ف لاق ىلاعت هللاءاثنا كنزة جرتفل» .سقتلا ىلع كلذ فلاحا حرم



 ندلا بقوم بتال اال طم ندا ب ندع ادا كر رعاشلار ينمي :

 ٠ « (روهشلار ءاشلا نامزلا نبع 1

 يشار نو ما قاوأ فن وراعشالا د شنب وأ ناكورعش ناوبد هل
 001 070 لانو بدالاودغللا لءتومب رك انآرقلا ظفحو روك ذملا
 عم كلذ هنم ريكحال ناسا ا|ثيمحءاميهل اريثك امضف ارناكوابتكسف

 سمك + هناسل عطق ىلع مزعو ةّذم قش مد بح اص نيكتفطك نأ نىروب

 7001 وهضنب ناكو هافنف همق
 ىف نيسفاانتمو باحي نيهقماناكحو ةاعاهمو ةبوحاوتا اهتاكم ىف ازنقلا

 ا ةدامصق هل ج نهد رعش نمو نيلثاقملاةداعت ررحأك امهتغانص

 0 الحرم نأ تلا 00 هليزنلومخلا ىأر 0: !|اذاو
 الم الجتجشزا بيغ لكلا بال « ىّدح لءاضتنأا  ردنلاك

 ١ الملا المدق هللاقزروقئر + بسمثعتدضرنا كل اهفس
 ! الفلا ةءصاانّنمب تملفالفأ 5 ادءاوكشدع رم كل سع توها

 ٠ الهنأو تارقلا قحتأام هنثتم ىنادف ”لسفيسأ أك قرت قراق

 " الاثم شعتنأالا توملاام « ةتمكلسف:نىاهذ نيسحال
 ١" السوتنأ كانغأام كانغ. « امنا اهم» رق_فاالرفقلل
 ١ لح متالجافيطنكو سند « نم كائدأام كامند نم. ضرتال

 وه قثر هلق

 لدعنزو ىلع
 لمحو فاك

 اكردكلا انعمو

 هأ سو 2 |

 عد

 مده ووابطلا ناو

 هَ أر وحانسملا ملم ا معز

 0 اهو ىلا ديسللا لن اع دو ٍْ

 | لابيلا# فاغرمعلا هومو ع ىيدراردد قردءلا بكرنم

 ١ .الظتحكلاوتجاده:مهترطمأ < الك موقرسبم ربعيفلال دو ظ 3 هد
 0 01 هلفلا 1تده اذا دقو سروال تثمح رداغنم
 ا ندر عتيإ قلاع ان ده أو نام ولان ىلع دوف
 ٠ الو رقت تكس ناو لاق تاق نا *« .مهريق عاطلا مول لءاوعبط
 1 0 هلاعملا هتمه هتماس و« .هضفخ مه رهدلااماذان ءانا

 1 التقمفداصف سلا دل مزع .«

 00 لزناو



 م(
 اهئافاواسندلابثاص» « ىرولا نود لضفلا لهأد ص,

 اهمتاوصأ برطثىنااالا « اهنسنمسحال رطلاك 0 |
 ةليوطةدرصق ةلج نمهركذ مّدغملا قدما أ ىزغل لو ىلارظنء اذهو

 هناخدىلداملا قارتحا دس«  لئاضف -لغىمت نورغال

 هلراصو نماوشك فلا ةتانإل 3م رع دش نع عيبطاقملا هذه ىلةسدتقت ْ

 اضدأ هلو ةلاطالاةلقافزيع تال رانك
 ميلس هئطابو همحاصل 3 لعشر هالو اا س>أ ش '

 مودن هيدوم لك لهو 0 لوهلك- ]مو لت هندوم 0 ْ

 روك دملاىزغا !ناودىقدح .ونوأ. وكعمأرق ةءامهتم ىلا اىنعأتنلا اذهو

 ةنامب دافني نمر دارطو والخل طل ىنعم لكميفرعش ناوبد هلو لأ هللاو ضد

 هجر ريس : «.دعدر اسهمجو نيعنرأو عد راةنسلوالا عايز زب ففووأ أ

 منذو 0 م ؛ىناحرالاو « مركمركسعب لمةو ىلاسعت هللا
 دالب نمزاوهالاروك نم ى هو ناحر | ىلاهم_سذل هده نونفلالا داعب و ا

 هرعش ىف ىذتملااهلعتماو ةغفذ|ءارئاءاهنا نولوق سانل اًرثك اونانتشزو :
 ' ' هلوق ىف ةففذم
 ارسكمعشولارذيىذلا ىزع « هنافداحااهتيأ ناحرا ١

 هظفل قفثاام هاعمىذلا هاك قىزا او حاصل | ىف ىرهو اا هاك /

 نمسلا نوكسواهةوذ نمةانملا» ءاتلا مضي رتستو «ءارلا دب دشتي هاسعمم قرتفاوا
 - هماعل اونا: زو ةرو مهمة كامو اراهدع و ةداناوانلا ماو دلع ل.ل

 ودخأ مركمهنأ ىلعءالعلارثك أف م كس قاوفلتخا دقو كمكسعو « رمش
 هوأح ننال نسق زر |نيناسح نيناوك ذنب ةليقعنب رب ن نادم ني فراط 1١

 نبّدعم نيزازن نبرض» نبنالمعنب سدق نيدعس نيرمدعا نب كلام نب نعم نأ

 ىلكسلا نبالةزهملا باكن «ةروضل هذ ه لع هتبرتقسأ هسن اذكم ناندعا
 رعأ هللاو ىوأ اهلا لهاسلا مركك فرع روك للا مركمو ل ءاضستت قسلو'

 فسوب نب حاس | ىلوم مركموه لدقو ىرماعلا ةنوعج نبدأ مركموه لبقو
 ةعملاو اغلا مذي نات سزوخو «يكلذب ىعمت سراي دازرخ هدرا هلزنا ىلا

 اطيرانو ةرصلا نع .عيتم ملقأوهوةلمهم ني ىاز ولا دع



 كر
 ل م ولا ع هرعش نمو : :

  ىلطتم .ىرولاىف ع منو الا ع انوطسفاللا انآ نخ

 3 ا نودحت ىذلاو ةةقحلا ف ميلا ىعس
 ١ بكوكلاربسلثس ىربسف نع < ىرقهتلا ىهجوتربو موا
 ظ ١ .برخماو نعلاىأر ريس او *ىل ىدةالا قرسشااوةذ دصقلاو

 او هنعهل او مدعل هيلع بتعي هاسؤرلا ضعي ىلاه.ةكاماضب أهرعسش نمو
 1 ظ ةدمهنع عطقنا

 ا بجاو ضرف ىلءهاوه نمأب 3 بحاصلا اذوسأ 20

 ” تتاعموزمةمةادغل اانأف تاناطايون دب :راصقتت  لاطول
 ١ بلا طملامواماب|تيغدق 0 لسادلا نمو
 , .براههنمدجلا لوف بلطت )مث برج دسعلا تءاناذلو

 برر غىنهموهواض أهلو

 محار ىل نكمملال ىلامخ « هلوذ هن واسدةوىل قر

 58 ايتو تضرأو 95 هناكم تةرط ىت> ىل سا د

 مانوهو هنفجقرهاسانأ 4 ةليلسانلاادبرعْس لوانتب و
 ش اهمةداحأو 5 دمصق نه هلو

 ٠ يب طاوزلا فانا ع كيعتل « - بويز زر
 : اضا هلو

 ه-:ءتاب وى عناو * ىادحب ىلاو انأ ل

 هيلا يور ا
 "نيف يل 7 ها فيولا

 هنمضاينلا كاذّووءاو « ىنمداوسلا كاذضسأو
 اضأهلو

 لا ةمل شم لاقف بيصاسعكا 3 000
 داغر طخ ىرت نأ احأف « . هلاحر طع ىرت نبأ هادان

 اضأهلو
 ملعأا مف ءاسدق مك ىلهح 5 رمل تاعام زها[ شك و

 2 مس ةنالرازملا سح « اعاو ضانرلاف عتربوعصلاك
 000 , ٠ 10022١ ميضع لق هلو

 1 د اجي جوجو جم دم جم د هيو جب
- 5 

9 

52 
 ول

0 
1 5 

3 

55 



 2 ا ل ا ا ا ا تال 3 حاب ب سدد ادا 2
 1 0 ا 1 م . 1 يل يأ ردا د ا ا

 م ٠ ا

 هنافو حب ران ىلع فقأ و ةيانكسج و نيعبسو سج ه:سقأ.> اوكا ذااهللا ,

 ب 316 | + (نيدلا عصان بقا ىناحّرال !نيسحل اندم نيد جأ رك وبأ) + ١ ا

 تعزل لاو عد وسم اةباهتقوئارسسشالا | ياي هن د اد 5
 هرعناوف: ء ىف ىفاجرالا ناك ىلا-ةفةديرخما باك ىفىنأهمبصالا بتاك ٍْ

 فيئةئ_هل:مكلملا ماظن دهعرتآن مهرعشو نايبصأ, ةفاظتلاة .ردمل
 لزب ون سو نيعبرأو 3 هدهعرخ ىلا ةءاه رأو نينا ١

 نويل هنم عجن ىذأ اوريثكمر هر«-ثو مركمليصرهو مر“ رس ىذاقلا نأ
 ادعمدلوا,متمقل ةنامسجو نمع ,رأو عسل ةئس ركمركسع تءفاو انو هرمثا

 ةراضا هلوق نطومو ناحرأ هن رد ثدنم هلل رش نم ةزادك رابضافراعأ ندلا سن

 [زمدملا 1 برعل |نذمدلوم مهلا ف ناك ناو وهو ناتسزوخ نه م ركمركسعورتن هن هبرعا 1
 همز4ا اهدقفو سالا ىسواراصءالاف | اسوريطنب حس مل راصنالا نممجدقل اهفلس هديل

 تا نم نم هناهربناملسو هناذع .مسرافو لل | ىسراف هيداب |قطنلاىدق هم >ر

 رياضأ عحجناو ىرلا ف سدطلاو ةيوذ غلا نم عجا رثلابقلعتملا لعلااولانن يذلا سرا ءأن ظ

 سوداقلا جي هاضقلا ىف بوني ناك هنأ هنود نمتاقنو تاقداسعلا مالك ىسهتن ان رلآ]
 4 وأ دش ىنأ نيدلا مص انام ضان عةره مركمركسعد ةرانو رثستب ةرات نا:دزوخدال ظ

 ظ هلطهر لجل ةرسا لرقب كلذ ىفو ءاحرءالعلا أ ندلاداسع نعددعب نمودج نيرهاقلاهي
 تئانلغشل| اذهل مى <« ىنأ تثاونلانمو

 تئادعلا ىذه ىقءاربص 95 ىلنأ تئاعلا نء«و ٍ

 لوقي كلذ فو ارعاشابسقف ناكو
 ءا ارهشلا هقفأ انأوأ ردعلاقف + عفادمري_غءاهقفلارعشأ نأ

 ءاسقلالا فاكتال عيطلاب ىرولاهنود تلقاماذا رعش

 ءادصالا بو احت باه عمملل 5 العاذالامجتا لاظىف توصلاك

 اضرأهرعشنمو
 تاروشملا لهأ نمتنكن اوامو « ةيئانك_:ءاناذا كاردروأش
 ةارسمإالا اه_-سفن ىرتالو + ىأنواندانءامراتنيسعلاف ٠

 ويف جس د ضو مجم 3-00 ا مو

 عودو ب



 هقش ىيلاكت نم ىلا يلغي قس م ورارع
 رطل 7 - لك وي يسم كحل ىلا بتكو

 20 .ءأس نم 4 مهيلس نيلذحم هلالامحر

 3 عرذالا فاعرذا ىرطتف ترشد « تناضع 0 تناصعف

 ١ عّرشلاحامزلا فار طب ازنو + مهتدصقامأ هللابمهتدصفا
 3 عزئالا نيطبلا عمراقفل اوذمأ 4 مهمساةناك مأ عضانملا تسد

 " عردم ريغ ى معلا رتثعاب 5 اه دعب كتءقل نا ىمةنياررغ

 1 ب هرادف تاكو هتمدخ ىف دازواموبهفاضأدقروك ذا كسلا ناكو
 8 روك ذا لضفل اوبأ لجف اموملا هلخخد أف مادو

 1 ل ىناقاتالا ايحاحرأ ملف هلزنمتمفاو

 كلاملاهو ءابحتامّدق « .ةرامأ مالغلاهجوقرشلاو
 "  كلامةفأرواناوضرتركشف « همدحترزو هتنج تلدو

 عنب نيسحما نيل اة بهمس الا ا ىنأ مكعلل تاسالا هذه تدجوىنامث

 ون لاقو هل دمر لاف تتاكد اهلااهرك ذقاهصالا يطلاىزارهالا
 ,ك ذملان زاخملا ني زضفلا ىأ ةج رث فاه ذوةئانهمجنو نسجو فمن ة ند
 0 اخ 1 عت واموت ىفا 9نا لأ هللاو

 " دنفاىلاىزع ناتفلاهرظانو 0 هاففل ىرعلااىىلا هع فضأو

 ادهثا|نم لحأ هنملصوة عادل « هثانقرنمربصلا ساكت عرحت
 1 دخل ا ىلعرومغ 0 + ةلودو هل اماعأ تنداهو

 1 درولا ىف عمفتسلا سرغ رع اهب تدأ ارا ه5 ةرانلح تعدوأ كمةطقنك

 اضأهلو

 1 | قف ره اهرا نمأن م ىاقمدر أعتساو كل امد ىقاَو

 ع ١ عّدومّمضىافك الو ةكم جسم مثل ىاتنش ةثتاوكت ماا

 || 000 افاع هررزول :. لت قكفاوتلف تاكو
 ] 0 « امناكف هسفن قرس عاصناز

 ءىنامتة:سرفضف هتافو تناكو « ناسح ناعم ىلع هشه هرعش لجو
 ج:1! هراقع ىف ىزوجلان ظفاحت !لاقو ةنسنوعن زأو عسسةرعو ةثام خو

 1 0 كا 4 121 2



5 0 
 دكني ناكوهاورو ثيدلا ععمدق ناكو هءابفد.-وهو ىاسالا ىف ىناسإ
 هلامهنظأو ا ١

 ىراذع, ىفتك» اسعتلقؤ # ىضخراع ىلب| ىف بنش |ععص سف 3

 راغب اديص ىرت ل-هانأ »*ُ ىاخأف هت اع اند ' 7 ٠

 هرمدء ىلا ؟ةَد-هْنان مز روم نم نرشعل او سءاسلا» 5 ؛رالا مون فوتو

 نوكسو ملا ثار ىفادديملاو «دايزن ادب ءماسأب ىلع ع نفدورواس كبت اع.+

 ناد ب ل د دو 1

 «(ةأنولاودلوملا ىدادغبلا لصالاىرونيدلارعاشااتتاكسلا ٠
 تتاكل اا ةللارمدت مخغلا أ دلاووهو هدف 4 :ةودحوأ طاق ةردانالضاقن 1

 ىنتعاو ةدوجوم سانلائدرأب ىهوةريشك اضسن تاماقملان م. تتكروطشاا

 نذدصأ املا لمج كما |ند>د.-رعشوهواناو دهنم عمم ةءدأو هردش عم ْ

 ةعب دما | ىف اعملأ نءهوهو هلوق كلذ

 نكمل او فاعسالاب ص قع 6 3 سن مو هانم مرح مق نم .7

 نونلا جاحوعا هيزافر مح 4 هنأفو ماق:ساف لالا ىلار ظنا ٌْ

 اض أ هلو : 0

 نالسعلاو ّدقلاو هنول ىف +. هلثع هردهرم“أبىل ند

 نائسولا هفؤرطو نانسلا فرط # 22 0

 ناركس :هذبح نهى ناركس
 ناسيا يش علنزا ل ا 2 1 7

 اضأ هلو

 هقاغشةارادم نعىرأ ايام[ طع« ملاع لس! راوغيولا 3 5 :

00 

 هةاون نكس همؤ ىنأ ارجع نس>و #2 هان رمق هيف ىئارغ وو 1

 ل لجأ 0

 تراسخلانا

 تتاكسلا

 نالسعلاو هلزق

 كلودردصموه

 2 091 لع

 الوسعوالسع

 ايكهزازنداذمشا

 هاسوماقلاف

 ىو



 ظ 7 َ فان مك # رذاعالو ن ندعم نم 0”

 '. قطتنملاو عثوااىنضم ن « ءتاقملامراص انل ىلحت
 22 قمرداهفرطم كت 5 * ىرذادم-عمام كرثلا نم

 : ىلغلا يمك ماهلا ربع» يع ارئاز هتمفاو هلبلو

 70 قرف نممدةم وهلا د“ هك_:ذ نمدفاخللا نستعد

 10 قزنلاه_:مركسااب رق دوو 1 هةالفأ اكلات مار ددو

 1.1١ قةتعملاو لتسقملا 3 « هتلقف قاننعلا و حو
 ٠ قرطلاسخمأ ارطروزأ « هيىركف حجاخأ تبو
 ٠١١١| قفتافدك لصوال بعأو «ىققنا ف كرسيفلا قركفأ 1

 قدوهنم لجامن_.للو « ناهوىن_هزعامبعللو
 ْ ةقرلا باق ىف امهو :دمصق ةلج نم ناس هرعش نمىنءدتن و

 .هاسحأو اداؤفىنم ىوملاتامأ « مهرك ذّرعاكجعزخمابو
 ' هءانعالم دعب اناضغلاىداو « م-هرادو نتةرابمّنق

 8 هياط اوكا ناساف دمر

 !ىراذءأتمّدقدقف حار « تفصعن ا نيطشلا عمتي نمأ

 0 ميض لع مرا سدأ #“ مك راند نع ىل_ء<ر اا

 1 'آ اضأهلو

 ىدورهدلاكنعليحأ ع م طتسأ ال ىتتطتأ
 ٌدبفلأ هانم ناف م« هننم دنالنأنظ نم

 3 عبباش ف تامدت الت و ىلا +5 هلل | هجره هس 3 ,ةرشغ ع سم ةنسناضمر

 مضأ لوالاو ناضمررمم#

 «(بيدالا ىروباسدنلا ىناد. ا يهاربانيدجأ نيد نيدجأ لضفلاوبأ) + لس فلا 1 ١

 ايدام ىدح اولا ن_بحلا ىنأ ةصصب صتخخاةغلل اياراعالضا زادي دأ ناك ىناد_بيلا 0
 | ٠ فو نزعلالاّثمآو خلا اصواصحختس رعلا نذ نةثأوهريغ ىلعأر و مريسفتلا باك باص

 باكو هيا لثمإ»ملو ةنسلان تلا لاثمالا باك اهتم: دفا فساضتلا © لاثمالا |
 1 يالا

0 



 م١ ٍ
 ىبرطلا فصن عيناو باح يرام . ظ

 طاسلا نا ننام فو ردملا ىلغتلا ةقدص نيىحص نب ىلع نيد عندج هللادمعوأ)«

 قتلا «(بتاكلا قشمدلارعاشلا طامخلا ٠

 مهمل ادالي لعخدو سابنلاسذ_ةءاودالءلا فاط نيد كذب ارعشا ا ندناك

 0 دريل ارعاتل اسودح نينأش :ةلاى أب مجانا يحد تاو
 ارمفرهمو ةعانصوذأشت ايلقف ىرقن ىلا باشلا اذه ىفاعت دقلاقدرعش هيل

 قدر وهو بلح ىلاةرم لت دو هسذج هاني نمي هلا تومىلءاللد ناكوالا |

 هرب نمي هيخمتس روك لا سور- نباىلاب تكف هو لعر دال لاحلا
 نيتيماان يذم

 ىرذم نعءىرظ:هامع كافكو هه ةص عاما اوما

 ىرتشملا نبأ ن نبأو عاستنأن ع + اهتتصد-_-وءامدسقالا ١

 الوز أ ناكل ىرتشملا عن ت:أولاقولل اقسوء>نءاامبملع ف قوام :

 ةيئايل اهتدمسصقالا هل نك لولو هناوهد ةروشأ هرعد ندا لالا اح
 . ااا

 هليربطب اهايرداكدق " ملقاانابأ دفا ىلا ٍّ
 هدانا

 هيطرس أ دولا ناك بهىتم « هنا مسقلا كاز امكحاناو
 همص باقل ا مرغم نم ىودازجب عامتءلاننسالا ليلا

 هيص: تحلاهيقاعب نمو قوتي. « يوحلاوذو قوت رك" ذلاورك ذي
 هبرقو رازملاده» ىلع قودو « هئاحرو ىوملاسأيىل_ع مارغ ١

 هبل مارسقل | ىعاو هعدي ىتم ي ىوج ىلع عولضلا ىوطم بك رلاقو |
 هنود هؤاد اسرنم نعذ# م. ةعق لمرات ناحنم ترطخاذا: 1

 هيج زهد ارعانمسباقلا قو « ضرعم ةنسالا نب بنوجو) م

 هبح نوك نأ اهودو اراد هنأ ىحاف ترا لا ناغأ . :

 هلوقاضب أهرعُس نمو ردقلا اذه ىلءامممسدّمقذف هل وط ىقوإ

 قدفلل مد بول لاذنءأ 876 هلظاحلأ في ساولس :



 و 0 هادا 2 . كل[ 1 كنت ند يل ك0 1 2 ا ا ا ا ا مها ىلا 2 58 ا 0 0000 6 1
 3 7 ا لا ول قولا و د اناوا ا ا 1

 لا كراش فقل وما رام

 ايو ةربك تك جوارار يي طسقلا ىلا لسرتواءفاك" ارعاش

 فورعغو نيعقألا نأ ار هدو-ومن ' الاى ىهؤ 261 عماحو نيةزافأم عماح

 ا لاونأ اكشف ناممنلاةرعمىرعلا» العل ا ىنأب عّمجا دق ناكو ىزانملا بتكب
 4تكرتدقو كلو مهنامىلاقفهنو ذوب مهو سانلا ن ءمطق:ههنأو هلاحدنلا

 ؟اذارأت واهررك ل عجو اضرأةرخ ”الاوءال_هلاونأ لاقف ةرخ ؟الاو ابندلا
 اب وكداوبراغسأ شيف رامحا دق ناكو ماقأ نأ ىلا همك لذ :رطأو
 ش 2 00 هءاءوهأمو هزدح هكأف

 رز ملتعلا تفاضماتر « داو ءاضءزا هيفلانافو
 ميطفلا ىلع تاعضرملاونح 5 انماعانفل ه>ود .ةةعرم

 مدنا ةمادملانمذلأ « الا انك لع انفثراو

 ميسلل نذأبو ١ م-دج 6 «ي هنأ :اقىنأ سعْشأ | عارن

 ء يطتلادقملا بنام شلت «قراذتلا هءلاخو اهح عورب

 دلة . زباك قىرطخلا ىلاعملاوبأ هرك ذواهبابق ةعن ديت اسأله دهو

 هلوق هلدروأ امخ ءرعش نمأ شهلدروأ د
 1 هل ضرعال سدنلقا طلت . ةقدفلاطمالغىلو

 6 هل ءزحال ةطقنلاكراصق «ي هف هلقع ىهانتدفقو'

 ىذاقلا نأ ىتغلب ودوجولاريزعف هناوندامأو عبط اقم سانأ | ىذيأب هل دجوو
 ارا سفمتاوودم| لص نآ ةراقسل |ء اردالا ضءن ىدوأ ىلاعت هللادجر لضافل ا

 لضاقلا ىضاقلا ىلا بتكف ريخخ ىلع هل عقب لفاوملا ىسوتن ا ل ادالبلا ىف هنغ
 وهو تدن زغامتاج نم تاسسأ# هنو هلع هْيردَق مدعي هريضاناك

 : 00 لزانملا ىزانملارعش نورفقأو
 ١ ةىأز ازفلالادءد , ونونلاو ملا فب .ىراذل او ىلاعت هللا هجرةن امس رأو

0 
4 

 ٠ سلامتك انءاراهدنه وةروسكم ميج ةدايزيدريزانم ىلا ة بسلا
 : "يدل افا مةعلقل ادركز ا: هربغ ىهو تربت رخ دمع ةنيدم ىهو

 عرووشملادابز نصح ىه متريتزعو هما تع اضع الا قل ةجرتفاهركذ
 ةيرقى ىهو فل مل هه نيع فلالاد» وىازلا عفو ةدحوملاءابل ا ضب اعاربو



 0 ظ ظ
 مدقت د قف ىطزقلاامأو نوو واواهدعب و ةلمهملا لادلا مضوأ محم نو ان“ :

 فنصم هير درع ندجأ ةجرتفكلذو هن داعا ىلا ة>احالف هطمض مالاكد

 75 داتسون يث الثو ثالث ديس اوُش ىف نءمما نم ترفل ااهذعأو دققءلا ن

 نيرفعج وبأ رابالانئابفو رعملا ىلدشالا ىملدنالا الواد #نيدجأر ةدجورأ )+
 رابالا «(روهثملارعاشلا

 هنوف ىف ندم أ ةملم هدشأ بداص ىمغلل اد# ندانعدضتءملاء| ارعش نمن 5

 نودع :الناسحاو دربال لضف م اننا ةعانصيف هلو فن صو عمشل انا اع ناك

 هلزق هرعش نسأ
 ىدكت دياك امالومار-غلانم + ىداعىف كاننعت داةامردتمل

 . دقتمعمدلا ف قرغنم هعطس «  لف قندلامار رئاز نمهيدفأ

 دما نمالا هدل_ح التلولا ل ىلءىنافاوذ نو.علا ف اخ

 درملاو لوسعملا تل كلذ نم « اهتم ادم ترعتسإو ساكل | هتمطاع

 ىدب ع وطءايهصلادب هنراسصو ةسنافع ا تازاغانا

 0 ىدتع لفك لاف 80 "لقوى من هدسسوت تدرأ

 در ًألورد-صامل ن اقل ترو 2 هرعذد رددعال مرح ىف اسف

 د_سحنمءاحرالاك لول قذالاو + قفحم مما رددو ملأ ردنأ

 ىدضعق ةردلا نأ لالا :رةأمأ هدعلطم نبأ هتم للا را 1

 ق ماس نباءرك ذو رع-2ناودد هلو حالم م .طاقمبواسالا 1ذ- هلع

 محن: راالاو ىلاعث هللا هجر دامب رأو نيثالثو ثالث ةنس وتو « ةريخخدلل
 ةهعملا» ءاخما مفي ى 5 اواو «يءارفلالادعب وةدحوم لا“ املاذود شنو رن

 ىثو ورع ن.نالو> ىلا ةءسنلا هذه نونو فلأ ماللاد- ه: و واولا نوك كس
 نوكسو ةزم-غارمهك, ةءامدشا ىلا ةمسن ىلسثالاو «مأشلا تازئةريبك ةلددل
 ماللارسكو اهب ن 50 اءلانو كسوة دسحوملاءاسلارمكوةثلثملا نيش
 سل دنالادال» مظعأ نمى هو ١اهاه دعب ؛وناتطقنارتق ايلا مذ شض

 ىزانماريدنوأ «( بتاكل ىزان :ا كمابس !|ى سون دج ارصنوأ ) /

 ىدركلا| ناورعنيدجأر ضن ىنالوزو ءارعشلا لام امأوءال ضفل|نابعأ ن مناك



 4 ارو نيدو

 0 ل ل
 ا سل ارا ور الو سا عت

 2 د

 2 باث
 نمد -ةةنام رأو نيس رأو ىد> | ة:سىةءاسشا ب>اص دانه دضتءملا

 و ذو ريزوةروص دعم ناكو هتاراشاىل!نكربو هناولح ىفهسلاح داو
 : هلود كل ذند م انتلاو لتافرلا و ماركا ات

 | او تءاناذارم 9 عض /تئثولام كلشي ىدب

 عبألهنمىل لم ةايحلاىل < ا ولو ىنمهلظح اعئاناب

 ا .. عطتس سانلا بول عيطتسال# امىلق تايناثللا كسك

 ةلرور حا رتوزتالوو « نهأزعو ريصأ لطتساو لقحأ هت
 اضيأ هرعش نمو

 ءدوتسا|مهرمم نم عن اذ 5 كءّدو بءريصل ا عّدو

 .كعشذااطخملا كلت فداز « نكي ملنأ ىلعّنسلاعرقد
 ُكاطأ انامزهللا ظفح 4« انسوءانسردلااخأاب

 ٍآ كءم ىلءالامدقوكشا تد 5 مكلف ىليل كدب لطد نا

 العد نمو اهضعد ترك ذل ةلاطالا فو>الولو ةنانطلارثاصتلاهلو

 1 : اهنمىتلاةمنوذلا هندمصق

 اندسأاتالولىسالا اذ هلع ىدقي 3-0 انرث هذ «محانت نيح داكن

 انلايلاشسكب تناكوادوس « تدففانمانأ دعبل تااح
 1 انمقالث جربامو ن< موملاو انةرفت ىنذامواك سمالاب

 هتافو تناكو م دوصتملا نعاذب :بجرذم لب وطتلاو بخناجتامب أ لكو هلي وطىهو
 1 ىلاعتهللا هجر ةيليشاةنيدع هلام رأو نيتسونالث ةنس تحررد ىف

 «ناك لاقو هرلعىت:أو هانأ اصل! نا ىف لاوكش ن 100
 ينالا موباهينفدف ةبطرق ىلا قسوة نام أر رأو سم ةنسوربمل اوتو ركيأنأ

 نيد جو عد رأ ةنس هندالو تناكو ةنسلا ن هرخأ ”الاعسررمشن هنولدن تسل

 00 او ساو كر
 ةطرق نيفشات نيف سوذأ مون لتقو داع نيدقعملا ةرازو ىلونورك وأ لاق

 ب فادمدم :حرشدس اك هتكلمم ىلع ىو:س الروك كمل ا داع نما نم

 ”درأةنممز ةصىاثءاعبرالا مو كاذو ىلا هن هللاءاشنا نمفشاتنءاو د.ةعملا

 ءانلانوكسو ىازلا مب نو ديرو ذة .طرقب هلق ناكو ةئاسمب ر و نيناعو

 0 هانمملا

4 



 بدو .

 روغءاسلات ارو ءْنود ن 0 اسم لزاذأ داوم

 سدد كتم تاّماااتأأو « ىدغال كتاب نارندد>ىناف ا

 روكحشو رذاع ىنانالاو هل هاف ليسجل كل ينل تان ظ

 ا ىلاداعا هنا لاق, ؤدراصقة دم هلفدعب هدم

 انباكر بدص#لاضرأر زتملاذانباوت 6-2 < وغنت ئاعأوا]
 لوق عاود روف ةرمةعاس قرط أفناروك ذملا نادل

 . ىنثن ىذلا قوق وىثناكتنأف 5 ماض, كيلءاشتثأ ن فاذا: ظ

 ىعنىذلا تنأفاناستا ؛ كريغل < ة-دعانم ظافلالاترحناو

 تايبأة لج نمروكذ ئارع ىأر "شن :

 كاقلأ هنف للف اركلا داو # 00 ظ

 ظ زخالا لوقب تدملا انهى ملأدق
 ةاشولا ريثكى جن انافع « زا ةاقل ىلا لمسه 1

 ذدمحالاة ل1 قوقو « ةناملثو نعت رأو عسس ةنسذ مرا ىف هندالو تناك

 ةناسه رأ ون رثءو ىدحا هس رختالا ىداج نمتيقب ةلءلةرمثع عرال

 ميج فلالادعن وةدّدشملاءارلا غذوةلمهمالادملا خفب جاردو ىلاعت هللا 2

 او معا لا نوعا سو فاقل ا مثأ, ىلطسقلاو « هّدح ساروا
 مع أالوعبا ردةلطصق افلاقب سلدنالابةئ دمى مو ةلطسق ىلا ةمسألا هد

 ل ءأهنا هس هللاو هربغىلا مأ روك ذملاجا اردهدجهملاةِ رس

 ندلولا وأ ىسلدنالايوزخلانو ديزنيسلاننيدجأ نيوتلادبع ردع الولاد | 1

 نرطر رووا رغا أ اىطر لا 21

 موتو روغنمشياخد باولاوأ ناك فسوف يسال ساس واس
 فرصو ارطمانالا قافو ارح مامالا رحنمذل:أ موزنع ىسءارعسمةق اشو
 الوه-ةذ زر دلل س دأ تداىلا انو امظن ناعم ندد امذواعفن ناطا لإ "1

 رثشلان م طدتوهنارتق ارهزلا موهنللالو هناسب رطملل سلرعوهقلأتردمألا
 ةدط رقي ءاهقفل اهوو ءانب 1 نم ناكو ىقانقملاو ظافلالا ىرع همقاقامر ٍِء

 قال ةط ره نع لقد مم هناسأ قلطت و هنأشالع وم رعشدأحو بدعم و ْ



3 000 
 «. كايقثانتل!لرء لف ريسمأ

 0 م تان ى ىسرحو همر ل كارم وو
 ..سئز اغلا ليغفدساللو + جدلا سة ةاموملا ف ستعأو
 ٠ نوح ىئاذلا رت فابك او 8 اهناكمومفل أرهز تموح دوو

 3 مدام نوب ىللواهم رم أرناك ىى> بطقلا مود ترادو

 ...٠ ريتق مهمل لالا قرفغم ىلع ه4 انهنأةرملا قرط تلم دقو

 و روتف موكل | نافجأ ض غدقو »* عورم مالظلاو زعسقانو

 رند -ىرعاءلا فطعب ىنأو 35 ىمهعوطلاناتنقءأدقل

 _ِ مقا .ةدصتلا هذه ترك ذلة ذاو ةافك اهنمردقلا اذهىوهلب وطىهو

 مجردة ساونوبأ ناكور عوأ اهتز او ىتلا ساون ىنأ ةذامصق ن 38 وذا نأ

 اويد بح[ صد. |درع نب بند ارمدن انأحدعل رفمادص قد ان

 هو هقد : رطقاهلع هرم بأ ل نانملا 0. ذوهدمصقل ا هدهمدشن ًافاهمجارخا 1

 اةسجاحالو ىزغلا نام عن هاربا قصسا ىأ ةج رت فاش اهنمتركذ

 4 كلذ نأبنمو راما ىذل ارك ذأ نكس لب وطاهاؤاهعمج ىذ د

 8 رات دث كارتنأ اندلع وبرعا ىل-م فابتسم نمىتلا لوقت

 , ريكلذ فلا باسأ نا ىلا 5 بلط:هىنغال ردم نودامأ

 ٠ .ردغْن عر نمىرذ ترج « رداوب اهتلعتساو املتلقف
 3و أ نسخ اد ةداب ىلا 5 4 ةدساسرك اه رذ

 م يا مهب ىفيعأك و « انباكر,بصخملاضرأرزتملاذا

 ْ ركام نكلوو هنود >الو دود هزاحأخ

 ' روديتارئادلانأ لعب و « هلام ءانثلانسح قرتشن ىتف

 | ظ اضدأاهتمو
 5 زيبج نينهؤاارممأ ناف 5 ىتلاقءاله اح ىدمأن اكن ذ :

 ريتق نيضراءل اى ادب تأ ىلا اعفان ةدعصتلاهماوت تلزامو
 ّ ريش كل لاب هياعاماو « هةقكحاماف ارمادا

 1 ٠ اهرعاوأف لاقمثلزانملارك ةفانههنمع رش
 ١ ريربوينم وهنرإ سلا فو 5 ىغولا قخرلاو فيسأ|تيصخل اناهز

 3 داو 3



 دا
 هسلدنالا مي راثقدود- «هودو هرعاسشو راع نأ نزوصتملا بناكناك

 ايلات زوصنوأ هرك ذ نيءدقتملاءادعلاو ندم اءارعشلا لجل

 د اوهوماشلا عقصب ىذتملاكسلدنالا عقد: ناك هق- قلاقو رهدلا هع

 وأ هرك ذو ةن_بح ءامشأ هلدروأو لق و مظتبامد ص ناكو لودفلاءار ارعشلا]
 نم تاقنو ةمظاو هل اسر نهافرط قاسو ةريخذلا ناك ىف ماسسا نب نس ٍ ْ

 ساون ىلأ ةدمصق ضراسعب نأ هرمأ رهاعىأ نيروصنملانأ كازو هو هناوندأ |

 اهوأ ىتاارصعبا رخل تح صدي فمع نب ترطخحلا | ميحد قااىبكشأ|

 ريسعك د دإجربامروسمو « رويغ كونأانمتس ةزاحأ 0 ظ
 .اهتاجنمةغ 6 0 7-2 :أهمذ ,راعق | ١

 روق نيزحاعلاثوسنأو * قونلاوهغا ارثلا نأ ىلعتلأ ظ
 ريقسىك ماعلا تكليبقتل + هناو رافسلالوطىئذَودت

 ريتامركملا ءامشي >ىلا *+ انآ زوافملاءامد رأ ىو

 ريطخ ءازحلانأ ا,مك ارا + نمذ كلاهملا تاريط*ناث

 راخص اه دلوو هتجوزل هءادو فصو ىفاهنم

 ربفزو دنا اوم ىرتصصل « افه دقو عادوال تنادتالو

 ريغصءادنلا موةسمدهملافو « ىرفاوةدولادهع ىندشانت

 راسخ سوفت | اوهأ عقوع 5 هظحو ناطلا عوجرع ىع

 روذو ةفوف#ع عرذأ هل « تدهمو نوأقلاعون أوت
 رظ نسال ةاع لكحو + عطر ارتلاةاذ_ةملكف

 روكي وئرسلانآذتلحاور « ىنداقو هدف سفنلا عفش تدصع 5
 ربطت قار ةلارعذ نم تاو 5 ايبتنعوو نللاحراطو ظ

 رومغل اهوضتن مدرع ىلع قتافارومغىد تءذو نع : 2

 رويبارما قارقرو ىلع « ىطتلترساوخلاو ىتتدهاشولو ١
 ربعه ليصالاو ىهجو رج ىلع« اطساذاتارجا-هلارح طاسأ 0١

 روفت ىهوءاضمرلا ئطوتسأو + متاول ىهو ءاكنلا قثنتسأو
 ريفصءىرملا ععس ف رعدالو ٠ #4 توتننأس ان د ؛ ترألو

 روءص نوط لا ضم ىلع أو + عزاحنيسلان قأانا نابل

 ل لح 04



 7 دلال اوذ ندم ننانمأس ندجأ نئصاجلا ندم ندجأ رعو ٍْ جارد نير عوبأ

 .رتقد نا مهي رقت نمو م« ريخم ظفا مهئاسسح نم لخلف
 ظ اًضأهلو

 ماهت.!ماسنملا ف ىردوذل *« ىطظق# :ة, ىلع تا ا تاقف

 مانملا ىف كرو زأنأ عمطتو »* اضأ مانت ت رصوىلتلاقف

 ظ اضأهلو
 0 هقالخالا الع د كشخلا اورعهرش امم ننب تعبصأ

 د نمرجتل خت تاواح 5 يت ما مهام لواحأ موق

 مهفاك أى شاعر نيذلا بهذ 35 ىنغو ريكحلاب اهنقس ات اه

 ظ اضأ هلو
 هيلمااىد>امهقارف « نيذلا بكرا اهيأان

 هبصولاربسغ هسبلقب « ميقلابصلا ميسو
 ظ اضأ هلو

 رتقم ين مات نأ ثم بون ىفا < اندعب كلاح كى ةلئ اقو
 رتةءمارح فو دغأو رو * فتاتىملأستالا4تلقف

 .هلوقةرئاسلا هنايبأن ءوةروه ةمهأب اضقو دمج هرثك أرعشن اود هلو
 نامزلاوةظحنمب باتع « اذهليقىتحوحماقرو

 قلخماهوشم ناكوهف ىيورلانءالو
 ناطرمس نهو نر طش لف نم + هظوحرعتس ةظح تدين
 . ناذ الاةذال نويعلاملأ  اوامحت هنمدانم اهنا

 ليبدو طساوب نب رمذعو عدرأ ة نسل قو هنا ملثو نرمثعو تس ةنسىف ولو

 امنا نوكسو مينا فب ةظد ويىلاعت هللاهجردادغب ىلا طساو نم هتوت
 )انرتسعملا ن نيهللاد.عدنقا هيلع بقلوهو ءاهاهدعب و ةيعملاءاظلا تو ةلمهملا

 نيدثثامو نيرشعو عسبرأ ةنسناعثق هندالو تناكو تيطخلا
 ةرك ذ هلو

 ْ ىناغالا باك قودادغب ب ران

 ظ بتاكل ارعاشا | ىلطسقلا

 نادج



 ظ يللا
 . هراغلذيلاببوطاا كور + هدلا بوت لد هل موب لك 6

 هرا 2 ل1 ةموح قول #* ملا نمرارفلااهئأش دي وذ

 هراصنأ ترثكو اياطعلاب هادعزيزعلا نءتاف ىه

 ةرارش عافت ىو قلبا يدر مانع اذك»
  هراهكساو هلالظافتنم « الانمأب سياف هركساف
 هراكفأ هديرب اذ لم *« ء«ناقرطو هتأرام اذاو

 هراثأالا بونغلا ريهذف «٠ امش نهذلاو ءاك ذلان عدل

 هراطقأ كر دم ىأر ابناك الا ضرالا ن ماعضوءالؤال

 هراذ_-وهنامزنمهفوخ م« هافكو ةطس هللا هداز ||
 ماقأو رصلاراصقلءالدلا مد صرع ىولسأ قع وهو دنجهرع_ثرثك اوأأ
 دعم مجانأز عملا اهبحدمو اهئاسؤ رواهكوامىفدرعش مظعموالد وطانامز ردع |
 زيزعلا نبك احناو زيزعلاهدلوو هللاد .عئد_ل ناقل نروصتللا نأ

 ءالؤه لكو اهئامعأ ن٠ « م-هزاغو سأك نبع جرفلاانأرز ولاوارهو>لئاقلاو
 راةفاريمالاو هرك ذو ىلاعت هلل ءاش ن ام-عجارت قوه 1 0

 مودى هربغدازو هنا لثو نيم و ةعش: ةنس وت لاقو سدوم راث ىف ىحينت
 ىلاعت هللاهجررخ بتل

 ةلمسهملاءاطلا فو نونلا نوكسو ةزمملا *:,كاطنالاو«رمدعفوتهنظأو |
 نم برقل انمأشل انةَسس دم ىهو ةيكاطن ىلا ةمسسنل اهذه فاك فلال ادعو
 اهداعب ومبملا تفو ةلدهملانسعلا نوكسو فاقلاوا را تفي ىقمعق ةراوكلعا
 ( هءلع تقلوهو فاق

«* 
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 ٠ ةطظ2نسحلاوأ  فورعلاك هربنيدلاخ نيو نب ىسومَنيرفعج نيدجأنسحلاوأ -
 ربلا مدذأا كمربلا ةظممح 2

 رصنوبأ عج دقو ةمدانمورداوو موو رابجأو نوئفق بحاصالضافناك '
 ةكماربل ذب : رذنموهؤو همدع ءاؤرظ نم ناكو هراع_ثأو هرامخأ ناب زرملا نبا ١

 هلرقهرعشنذةقئاراارا«مالا هلو

 رمذملا لاونال ادي د_اوضماو ع مهو سانلا لوتم سانأ نباانأ



5 00 

 ىذ ذم ذملا مساقلاىأ نيبو هنن ةسنلا ه+والو نسحلاوأ "ا

 3 وت لاقو رصمخ رات ىف ىحي ملا فورءملاراةخلارمالاهرك ذو لعأ هللاو
 ظ :. ني امال لك رد دازو ىلاعت هللا هجرت :الُثو نمعب رأو س + ةنس
 نو بو عد رأرعو رصءدي دما ىلصملا فاح موتريقمف ن فدو نامعش نم

 ةجبقلوهو نبت دحو ولا نمانلاو نامه! !نفاطلا عجابطاشاو 0

 نأبث امو بلطو ءاط ف اقلا لهدف خلي ناك هنالك لذ هل ل.ةاساو مهاربا

 ظ م او امغل هيلع قمقامق اءةديربامطادطال لاف ةعارذب « جأ همالغدل لاقف

 ميسننلا قم ناصملا نإ لاف ةلمهملاةدّدش ل |نيسلاوءارلا حف ىمرلاو *« هن

 ةيولعلا ةداسأ !نوطب نءنطىلا

 نفل ١

 روهش لا رعادا|ىعك راامأب ,زودنملا ىااطنالا دهن دجأ دماحوزأ

 مو ناسحالا أ جو نامزلا ةردانوه هقح لاف ةعتم تملا قىلاعتلا» د

 11 رهو كتل ثصةزأو ل ازهاو دحما عاونأ ىف رعشلاب فرعصت
 هنساررغنذ 5 قارعلاب جا ناكمأكلابوهو نينسحلاءارغشلاو نيدمحما

 ,بحاص ىدعاازعملانيريزعلاريزو ني نببوقعب عير ا

 ” ” ىلاء:هللاءاشناامهرك 3 ق أ سو رمعم
 هرامعو هنزمانلقأو «هراذتعاو هلاةمانععم دق

 هزاحاب عاف تضّرعل «نكلو تدنع نا ىناعم لاو
 هرارزأ الل# هءارتر « هدلادبأ هنأ هيدارتنم
 هراظنلا نيعال حاتمهللا نم باذسع هنأ ملاع
 هراتسسأ رتست ىذ نم كته ىلذهرتس هللا كه
 8 راصم هظاحلأ علم لك اذكو هظاحلأ ىتردس
 هرايزلاواضالارث آو ضار «ءالاود _ءاشلارثؤم ىلعام
 ٠ هراشثيا رثؤمرحفلاببنءدق ناك ناو ىنأ ىلعو
 هرافت ىلآو هبرق ىهتشا « بسح نم هةمدعال لزأم

 اه دم نمو

 هاندجتأوالا اودع ض « رالارثامزيزعالعدب ل

 لك



 (59) ظ ظ
 نه تام هنأ ن وكس تاقثلا تهعسورر كح ماى لاقةثاغلثو دعست
 لق هو دحوق هنع شدا هنأ ىل هل ان هيوص عع»و هريق ريق ىف قافأف هنفد لو ةتك /

 ريقلا لوه نم تامو تيم ىلع ضيا

انط مهناربانن لمهعمأ نيد م نيدجأ ساقلاوأ)«
 ْ نب م ءاقلاوأ ' نب لءهعمأ نمأب .ط

 قدر با اطىنأ نب ىلع نس نيس> نين س> نب مهارب اطابط هنع هللا ىذ بلاط 1 ىلع نس ند هس نس نا سدح اربأ

 ١ (ىرضصملا ىمنرلا ىنيسحلا في يذلا «

 - هزلا ىف علم هرعش لوا سورربأك أن مناكو مدع نيسلاطلابيقنناكأ

 تا هلك ذود ةمأ |تاك ىىلاعتل اروص:هونأ هرك ذو كلذرءغولزغلا 7 ظ

 .هلوق هلدروأامةلج نم |

 0 3 هدد هو ايافلا انني وتلا '

 هلوق نادج نينينرقل |اىذل باكل الئاوأ قاهر ذواضأ هلدروأو

 دزتالو صقنتالو هف_ءهللا + ىضموىفرازلا«فدطاتلاق
 درب ءالل درتال فةتاقو « امدظنمتامول هيرضبأل اقف ا

 ىدنك ىلع تااتىذلا كاذدربا« هتداعيلءاؤو تقدصتلاق 7

 وهو لالا لوط ىف هيلا بوسأملا هرعشن هو د 14 اذهرغهل 5 أ

 رافسأ ءاضنأ ىهوءاشعتفاوف «  اهراهبن تراسل بالا مونت
 ىراس كوك الو راح كلذالو # اهماكر حيراس ى' تعم دقو

 ةليوطةدمصق ةلج نمامطاءط نب نسما بأ ناوندىف نيشبمل ان ذهتدجو مث
 7 تامد أ ةلج نمروك ذا حنا نأ ناودنمتلقنو ا

 اماقأ طيلخلا نعظاذا ادجو + عسب بتنا اك قاوشأواوناب !
 اه ا هرم ةعرسأ ا دع انتأاحرورلامانأهل 2 3

 اماودرورلا لاذ ىل ماقال #4 ىوه ىخال ةجرشدع مادول كي
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 لضألا وأ

 نامزلا ضل
 ىناذمملا

 ) د
 ال أس ىلع ة. دم ىهو ةصرصملا ىلا ةسنل | هذه ةلمهفد 9 داضاهد عبو

 نة نأمع ىلع نم حتاص اهانب جحاونل |كلتو سدسل او سور طرواعت ىيورلا
 . ْ روصت لارعان هنامو نيعل رأ ةنس رو“: أ

 3 طفاملا فاذ مهلا دعس نىك نب نيسحلا نبدأ لضفلاوأ )ب

 00 د.فورءم ا

 ةاماقمى 17 مرح جمأ هلاونم ىلعو ةقئافلاتاماقملاوةقئارلا لثاسرلا ب>اص

 0 هإذق : هتيطدش أ فرتعاو هرثأ ىتقاو هود>- ىذتحاؤ

 يبدل دجأ نب سلا لأ نءىكؤور ءاهجفل |ءالضفل اد أوهو جهتلاكاذ ءلولس

 ١ املقتلاوة عب هلال اسرلاهلو هراسغ نغو ةغللا فلما بحاص سرأف

 ءترهظ هنكملاطاذاءاما هلئاسروذ « ناسارخدالب نما اهزكيو

 اوفلاطاذا هؤاقل يمض فضل !كلذكو هنتن كرت هموكتسااو
 انعك ىهىتلا هترض> هلثاسر نمو 5 مال_سأاو هلع ىهتنا اذاهلظلقش و

 فلا ىنءال فضن | ىنهو مرح ار عشمال ركل ارعشمو جالا ةمعك ال جالا
 ناه ىتح مظعدق بطحت نوملاةبزعت نمدلو ء ةالصلا ةلءقالتالضا ةلءقو
 مب وطت ضخأ توملاراص ىت تركشتدق ا: دلاو نالىتح ندد سمو

 ريسرطتامث ةنعالاىرتله ةنعرظتلف اهبوذرغدأراص تح تنجو
 هلي وطةدمصو هلج نمهرعشن هو « ةرمد>الا ىرت له

 "اهذلا ارطعاسلاقاطناكول ب اكن مثءغلا نر صك.ك< داكو
 اذ ةولرصل اودص» ملول ثءالاو + تتطنول سعثل او ندم لولرهدلاو

 ْ ىتادمملا لو .> ن.دءالعل !ىالامجتدجو منامه مذ ىف هرعش نمو

 ا ناداملا عقأ نم ءاكلإ م« هلضطنل وقأدلب لقنادد

 ْ نادصلاكل قعل | ىف هوشو 0 "ةعومثلثم عقلا قدناددص

 مه-.ةونامت ةتس هنافو تناكو + رثنو مظن نمنح جلع ىعم لك هلو
 |. تدر اف تلح ملاعت هللا هجر اردني دعاموهم# هو املتو

 قونولثامراارخ ١ .! اداه هلامام تسود ند م نبنج رادبعدعم وأ ان

 ا الا ىداج نءرعثع ىداحل ا ةعما مودة ارب ىلاعت هللادجر

 نعت و
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 0 ا
 دالة ن> ىواسدلا ف كءالع ب تساوكىلاوعلاّناالءاارنمأ ْ

 درالاو ةهكشلانيءامكلفرطو . ىلطلاف كف سلوكا كءلءرع
 دورات كفكو ىوةتلل كلودو 5 العلل كلءفرهدلا كءاعىضذع و |

 اضن رش نك
 دوهعل |كلت اهدو ع نأو * دورز ىئاتاق نأ 3

 د_.قةغلاىنأ ىققو« نمت . >2 ىتحربصلات دةؤدقو تفقو

 ددعلا مكيأ رادلا مءر « اولاقفىلاذع ىفتكشف

 را نوم باو ىودبشالا ف كاواسو او تلا ا

 ه_.أرواسل اح هند دوق لاق ىانلا سايعلا ىن ىلع لد هنأر عاشلا ىودلإ

 ةرعشت ارق ىد.ساب ه]تاةؤء ادرس ةرعش بقوا ضأمب ةماغتلاك ظ

 هيا[ ,تالوب تايظالراهورناا اولا, ةبقب ماا و ْ

 اهّيؤرنو.علاىوهتءادوس *+ تدق.ةرعشسأ راقت

 ابهتب رغ تجر الا هللاب <« يصل رسل تاقق

 انف ءانابل] يف نوكيا 5 نطو ءادوسلا ثمل قف ْ 0

 نيب ءادوس لاح ملف ءادوس فلا غورتة د اوءاضيب باطخملاايأ ان اقم

 كل ذكرمالا سداو ىلهملا دم ىأريزولا ىلا بسني و هرعش نموءاضبب 2|
 تبدنحملاب بقل 3 نع 5 ىس ذالالا صءقى قانأ ١

 5 ابك .ةغرامل 5 هبتاق«نارثلا ثدعدقو ..

 بترخ ىزف تانقأ تل ادد تنسق | ا. ه] تاتتؤ

 نولَبعلا مدد هتغيسص تنامأ «اذهكةسك ةهيوجا

 تدغملا قفشف سومثلانولك اص,قىلثدهأحا زالاقف

 بد رق نم تمدرق نم اسد رق # ىذ نولو مادااو ىبوُمف :

 باحب نيعبسو ىدحاوأ نيعيسةن-لقوةاقلاو 7 2ك 1

 « مق ندريكصن طر.ثال امن مراد ىلا هس امله مم ع ةروسكما 18 فلل ْ
 اهتَض نمةانلاءاملانوكسو ةدّدملاَةإم-هملاداصل او يملارع د ىعب هلأ ١



 سس أعلا وأ '

 ىانلا 2

 5 ارو ظ

 رس ولا لادا وداي ساورولشتب سا ةيربلا ف ةتبدمىلا

 تلا تيب هسل ع ىفاموي دهن ةيلشاو ةبطرق بحاصو مدلل ادام ءنيدقعملا

 ةروهشملا هتدمصق هل نموه
 كنار وكي | ىسبابنانانأ # هرطن نودعلا كد ترفظاذا

 مادنالا نودهو نيالا د_عد عوأ هساحمف و هلانا عس| هددرنلعحو

 ظ الاقرادتنأف

 7 املا خقتاهلاو !اط امعلاد.ت '. 'امنافنم-ملا نارعشد احتل
 . اهأتل هرعشىورت نأ * ىردوأو ضإ رقلااسعأ» ا

 ةديصق نديم فنا دج نيودلا فيسدشنأ تما نأ ىلءافالارك ذو

 : اهفوأىتلا

 ادغلا قنءطلا ةلودلا ف ستاداعو 5 ادّوعت امهرهد نه ءرما لكل

 مد لاةفاد_عاقاهد_كن أفاهان اهداعتساهرادىلا ةلودلا ف سداعاملف
 مأس رك 00 ا اانأد يكب نأ ديرب نيرمضاحلا

 ذهو ادوعت اممرهد نهىرعا لكلا 1و أ تعمسامأ بطل اوبأ لاق نوععسسال

 تك هتانزجاموهرابخأو هتمهولءو هفنو هدفه ابو ةبوجالا نسقسم نم

 ٍ 0 ا را ميدو ع ارو لو ناستملا و

 بن . ةلمهملاداهدعب وةددشملا

 2210111111 اوأ)

 ة..حاذمصاوحخو هرصءءارعش لود نمو نيقلفملاءارعشلانمتاك

 1 افناكو ةمترلاو ةلزنملا فئذت ا بطلا ىو لتهدنعناكو نادج نةلودلا

 حملا ىىأن عارمف ىور باح اهالمأ ىلامأ هلو بدالاو ةغلل اافراعاعران ابدأ

 "ىأو ىامركلا هللادبعىأو هبوتسردنباو شفخالا ناسعل سن ىلع

 بعكورو ىصصملاد مهو ىضو رعلا نجرلاد عنب مهارباو ىلوصلا
 0 نيسحناوبأةوخأو ىلحا ةماسا أ ني ىلع َنينيسحل ا اوبأ

 0 دع ى رعت افارفعجننا

 أببر 
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 اضدأ ىذتملا عم ناكو هراسدصأ نم: د2 ىدسالا لهل نأ ن كنان 4 نفر ْ

 نةنرقلاب فم همالغو دبس هنب أو ىذتملا لتقف م هولت اقف هرادصأ نم ةعاب :

 ىبرغلا تن اجلا ن نمةفايملا لابس لقوةسذاسأا يلاقي لل هال
 باك ىف قشر نيارك ذو نيل يمةفاسمامهخب لوقاعلا ريد دنع دادغن داوس نم :

 هللاقةءلغلا ىأ رنحّرفال طلاانأ نأ هّراضمو رعشلا عفانم رار قةدعل ْ
 لئاقلاتنأواديأر ارفلاهك نع سانا |ثّدعتب ال همالغ
 ملقلاو ساطر ةلاو يمضلاو رحلاو « ىتفرءتءادسسلاو لءالاو ليف ا

 تسلءاعيرالا مو كلذو تسلا اذه هلق بيسناكو ل-:ةىت-اعحار 1
5 

 0 "رأةلم ون هنو“ نماتمقب نيتلمال ل.قو نمقب ٌنالثل لءةو نم
 لةوناضهر روش نهنيقب نامأ نم ::الا مون ناك هل“ 295 نال. قو ةناغأت 1 ظ

 ثالث ةمسقهدلومو # نيك دلال ا

 ىشوتل اة دنكَن موه سلوارما|بسنةدنك ى مدت ةل ىف ةفوكل اهةئاشلل
 وهو ءافاهد_ب وةلم-ه1 | نيعلا نوكسو محلا مضي ةلسقت !ىقعحوهلب 1 1

 بب رع بعث ننا ديز نيددا سكلامدع»أو 2-- ْ

 لتتامن رك رب ناك هنا ريشعلا دعسمل ]بقاغاو نالهك نيديز زنا

 ندعأ ةماعلا هاله ضل ةاذاقو دلودلووهدلو نمد اما 1

 535 هدلوب مأشلا ىلا لقشنا مثةفوكلل اىءاقس ناك ى تملا اأ نا لاقب ومياعلا
 لاق ث.- ىفتملاو ههىفءارعشلا ضعها ناعأ ذهابا

 ا معو ةرك,س الا نمل بضقلا بلط رعاشل ل ضف تأ

 اناءامعبيانمحوع « اناةفوكسلا ف ع انيح شاع
 سو أن ب سدح. ما ىنأ  لذءملا نيال ىندملا اًذهريظن ءاحما ف رح ىف ىتأ شوا
 هلوق ىسطلا ىلع نيرفاملا مساقن اونأ ها نىختملا لت :ةانالو روهيمارماشلا/ 1

 ناسللا كاذ ]مى اناهدذا م. نامزلا اذهب رم هللا عرالا . | ٠

 نامزاركحجيا ىريناب ىأ 5 ىنتملا ان نانا ىأرام

 ناطلم ىذءأب ركفقوش «ي دجف و ةريمكسل | هسسفن ن نمناك

 ىناعملا ىف هتازعم ترهظ .« نكلو ىنورهشف وها |
 ةبينلا هدهد حجم نيساهدعب وهدحوملاءانلاو ةلمهملا ءاطل ١ نأ ىسطأ وأ
 ل 4 5 00



 باك نمونكس قلتو ةواعدلا ة يدان ةرتنلا عدا هنالى تملا هل
 ام رقت وءرسأ ةب دي شالا بئان صجرمهأؤلول هيلا ح رشف مدهربتو

 نأ لاق هنا لمقو عصأ اذهوثكل ذربغل قو هقلطأو هراتتسامثالد وطهسحو

 زيثالثو عبس ةنسف نا دج نب ةلودلا ف سرعمالا,ى متل متر عشل أنت 20

 روذاك حدمو ةثاملثو نيعب رأو تسةنسرمصم ل دو هقراف م هئاملثو

 نافح هياسر فو روذاكىدي نيب فق ناكو ىد...الارووناو ىديشسالا
 قطاذملاو فو.سل ايامدو هكسلاسم نمني .جاحي بكربو ةققط: موفد هطسوقو .

 01 زو يسم بلدا تراهن

 ىارالث هلاعأ ضع, ةبالوب مدعو روفاكناكو قدلب لف تش تاهجىلا لحاور
 دعب ةرمنلا ّدأن مموقان لاف ه.3 بتوعو هفاخ هسفاب هوع»و هرعش ق همل اع

 ىتجنب خفلاوألاقكبس فرو ذاك عم ةكلمملا عدن ام لو هيلع هللا ىلصدجم
 روذاك ىهلوقهءلغتأر ةف هنلعىنتملا تطل! ىأ ناودتأرق تنك ى وغلا

 افؤأ ىثلاةدمصقلا

 تاغأ ق ىو )او قوشلا كو 9 تلاغأ

 .بعأ ل_هولاو ردبملا ادم بحمأو
 هلو5 ىلا تغلد ىيَح

 تتءئاالو امن ىكتشأالو « ةدصقلوقأ لهىرعش تللالأ
 باق موقلا ةئبأان ىلق َّنكلو 5 هلقأ نعرعلا دوذام ىو

  لاقفةلودلا فيسريغح ودممقرعُملا اذهنوكح,فمك ىلعز هد ه] تلق

 هذ لت ”اقلا تسلأ عفا انين

 لئاقانألمسانلانيطعتالو « كلامتنأامسانلا طءأدوجااخأ

 ْ . نيا ةلودلا فيس ناكو هزيبمت هلو هريب دنءوس روذاك ىناطعأ ىدلاوهذ

 | 1 ولاخ نبا نيد و ىنتملا نيب عقوف هترض نوماكة يف ةإ ل لكء العلا ريض

 هرمذف هعم ناك اتفع ههجو برضف ىنتملا ىلعهي ولاخ نن| بوو مالكىوخلا

 لحرم دز ناك يتم او رصمىلا رخو بضغف هيأ. ىلع ليس همدو جرو
 ا وهنأ هرن اح لزح اف ىليدلا هي وبن ةلودلا دضع حدمو سراقدالب دصدوهنع

 هنمن :واخخ نال نامعش ىف ةف ركجلاىل امتدادغب ا دصاقهدنعنم عجز

 صرع



 'ء هانا ل
 نوف ,لغت او دراطقأ قلامو ءاسسؤمأثلا دقو ةفوكلا لمأ 5 أ
 اهمب رع ىلع نيداطملاو ةيغالا لق ند نراكسسملا نمناكو !هذرههو بدالا
 -- اومظنل !نمبرعلا مالكب همفدمشتساوالا ئمثنعلأ الو ابعشوج ,

 نمانل ك امون هل لاق ديكو اوحاضناالا بح اص راغلا ىلعانأ يشل نال 1
 ىلغوبأ مثلا لاق ىرظو ىلح لاا ىنتملا لاسقذ ىلعف نزو لععو#لا
 دد>| مو انّ اثنيعحلا نذهد جا نأ ىلذ لاسل ثالث ةنغلل ابنك تءلاطو ّْ

 ىذلارئاطل اوه و لع عج ىلعو ةل اقل امله لمولأهقيس لل فقالا

 ةدئارلا ةنتنمةس ود قو نارطق ىلا ىلءنابر ا عج ىرظلاو فلا نمد | ١
 جان مشلا| نكحادهنر :رهشل ةئم ول 71 ذىلاةح احالوةءاهنلا قوهفهزعشامأو : ظ

 تناكو هناودة نا دوال نسي هلىوزي ناك هللادسجر ىدنكلانيدلا

 اهقوامسار ةلامعرك د تدبح أف هيلصتما عصا دانسالا اي هتياور اور

 لان نم يتفذقو ىنتنهأف # ىدر طن كمل ار قتفم نمعبأ :

 قلاخلاربد+ب ىلامآتازنا ىنئال مولملاانأ مولملا تسل ْ

 ُس .ًاولحرلا ل بتكذ ا :ء عطفا لبأ اف هتاعىف هاش اسعل : قددص هإ ناكو ضرمرصء ناك 1و 1

 نه ةيزعا 3 ىلا ةلءلا بنحتال نأ تدأ ارنانال_هم ينةعطقوالتعمهّللا كلصو ىنتلصوهسلا
 م ها هضرم تاقبط هةر لل ىلا !او يىلاءث هللا ءاش نا تاءذ ىلع ةدعلار و كحتالو ا

 وألاقو هيلع ماهتانأج رب نم م مو هداسعل نمو مات ىأ لعهح رس نموت

 نم قلو نأ اذه ب.قعهرك ةىف“ الا رعاشلا يالا م نيدجأ سانعلا |

 نيد ةعم ىلا هدقم_سدو كولا يوسشأتنكو ىنتملا اهلتدةي واز 0 ١

 هأ 9 :ا دجأ امرمل |قيسامامفاق 5

 لان معا عَ يىداؤو + ىثج ءازرالاب رولا فاو 5

 لاصنلا لع لاسنلا نسكب #* ماهس يدا أ اذائترصف ا

 هلوقرخالاو

 ناذ الاننرضيبا : اكو 4 هرايغنو.علارتم لفخيف ٍْ

 تفقو منعت ذخأ نيذلاعياشملادحأ ىللاقودورنفهناودبءاسعل اىنتع و.

 ناوبدياذه لءف.ملو تارصتةعوتالتطم نيباماحرمش نيعب رأ نمرثك" | ىلغهأ ٠
 يل ا اووب ةماتلا ةداعس ءرعناف قزروادوعسمالجرناك هلأ شالودربخ 3 ١



 ل 5
 33 ا فالس را ا ءاهتفلاامىقاعثو ةغللا ف ش 1

 : ةدطلا ةمأقملا فةمهقفلالئاملاعضوو بولسالا كلذىلاعت هللاءاث نا ةركذ 1

 ل نورس :شاهلعو ناذمهباع#فناكو هل #ههنام ىهؤ 0
 '  هلوقابنخ ةددجراعتأ لوىلاوت هللا ةاشذا 5 ة ”الا تاماقملا خاص 1

 انكر عت :ةينكرت هذا و وعما غيظ انوترع 1
 0 قرف عزم نعتتأ #* نتاف رثاق فوطد ون رب 7

 هقااوةدصتلاعج 5 حقات ةلايتمععسأ 1

 هقث قلعت اقتل نمت تأ رذحاو كابا 3

 مردغم قلك اهب ثنأو « السر ة>اح تنك اذا 0
 مهردلاوهميك-حلا كاذو « هسوالو اهكحلسرأف 1

 غرضثرانءاسحالا قو 7 « ,لئاقيتسل ثيغل ان اًدمه قس 5
 ٠ لعأ تنك امنانسنابب تدفأ « ةدلنل ءاعدلا فلا ل

 ,مهردىكس فوح امو نيد-ه ع ىتأريغ هتتس> [ ىذلا تدسأ

 نفدو ىرأ الاء: هللا هجر دن املُو نيعست ةنس قرت 9 :سح ةردك ر اعدها

 ةن_سرغض ىف قوت هنا ىل.ةو ىفاحرج اريزعلا د_هعنب ىلع ىؤاقل ادهّشم لدا

 ةلمهملا ءارلا عفر ىزارلاو < روشأ لوالاو ةيدجلا,ةثاملُتو نيعم و سجن
 هل * ازاىازلاو لن دلادالب ريهام ى مو ىرلا ىلا ةسسنلا هذه ىازفلالادعب و

 اضنأ هرعشنمونافاشل اورغىلا ةدسنلا دع ىزؤرملافاهفداز مك اهم

 'جاح توفتو ها ىذقت 0 ربخ تلق كإ اح ي.كخاولاوو

 جارفنا ان نوك اموت ىدع اناقردصلا مومق ت+دزا اذا

 0 قوشعمو ىل رئاود د ىدقت ع كره ىعدت

 رأ 0 53 روهشملا راى فوشي 0 ها 3

 (ملعأ هللاو
 وش
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 ًُط طرذم مرك لد اضف هده عمد .ؤ ناكو كلذريغو راطعتوث احاوممو عدن اولا

 ةد.صق لجن مهرعش نسا ندو رداؤنو تاناكح كلذ ف هلو

 عاستة كتل ادمص تي ةلاذا د هتاكنأريطلا عاس ىردتو ظ

 حابش ىهوراكوالا ىلاهادظ «ي اهذرتوهقر ةاعاج ربطت 000

 ةلهاجاقءا ارعشلا نم ةعاسج هملا هقسسدقو انو نطم ىتءما ذه ناكناو

 هلوق 9 هفررظو هرعش قءف ةر نموه[ ىف فطأت و هكنس ف نسحأ هن كا مالسال 7

 سسعءل ا نومع تدانو مانو »ع هرج نم لانو

 سل |امىرد "قمر ند 5 هدهد ىلع ه-ءلا|توند

 سكفنلا 0-0 هنلاوعنأو اركلا بسد هيلا ذأ

 ساغلا رغثمست نأ ىلا « اان ىتلبل هبتبو

 سالاداو سهتمفشرأو « الطلاضاب هنملسقأ 2

 ىنعملا اذ هى درصن فورعملان اني ءروصنم أ لوق فامأأ 71

 6+ يي

 ىده مهران دنءاند-ون اا 4 د-ءوم هردغ ىلع أك ةرطحو ٠

 ىدنلا طةساملممموملعانطقس « انتأرغ مهسارحأ تافغامو
 سدقلاىرع الوقهءؤلصالاو ءارعشلا نمةعاج ىتعملا اذهل معتسا دو

 لاح ىلءالاح هاما راحو“ اهاهأ مانامدعب أملا توع»

 ىك قونو دئاملقو نناتنتو دنت |ةننن هتذالو تلاكو *« ق'انهرعش :طظسنو

 آي نذدو ةيط رقب ةثامعبرأو نيريشتو تسةنسىلوالاىداج لسة عمار 5

 «ةلصلا ناك قروكذ مك ا دبعهونأو 5 ىلاعت هللا هجر ةلسمأ ةريقم ىف مو

 لاداه دع واهم نمَدانُمملاءاملا نوكسوءاسملا هةوهنايملان يشل ام كرك 0

 نعاهد»ب و مجنا هنو ثلا نيشلا نوكسو ةزمهلا أ ىدئالاو «ةلمه

 ةريك ةليبق هش ىشو نافطغ نب ثي رنب عم[ ىلا ةمسنل اهذ هدام

 سراي ّندجأ « ( ىوغالا ىزارلا بيمح نيد نيادرك زنيسرافندجأنيساوأ] ا

 وهو لاينر لاب كتارا تيتا وصسرتتا حال

 لتاسمو ة هقم' 00 اسر هلو ءاهقفل |ةءاد تاك هلواربثك أ.ث عج وراصت ها ىلع
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 2 ؛وبأ ىذاقلا ل اقف باوصل ارسغ موماع ىلمأف مال الاو ىودلا اولوانتف

 ا موب ىلا تاس تمم هنا ْئيْسلا ف كعاز ءهللا نسحأ ىنونتل اهلا دمع
 ع ظ هلوقب مامه نب ىلع ن سحلاوبأ هذيل هاثر

 ٠ امدىنفجنممولاتقرأ دقاف «. ةداهز ءامدملا قرت تنك نا :
 : 01 ام هليوم اع هناك دالبلا كرك 3 ترين ماك سم لوكا

 .٠ اهرحأن هديدف جرخأ كاركذ « ةلبل اودارأ اذا جيا ىرأو يذلا ضعيف
 ' تقتاكمذلا مدع نيم, ن مدت وهدقتعي ناكامىلا لالا تدملا قراشأ دقو همزصت» كاسم
 ١ ا لعوهو ميدقربخ مب ابةحاسلا ىلعو هلهأر ود نمةح اسف هربقوهرك ذ اهو أ اع ظ 0

 :ةلاو دع هرنولغتسال هلهأو هحناصممايقلا كرتولام-هالا . ايروكا اذ ل لو 3
 ١ هو ةيعمفي امو اولاد عب و ةففذملا نونل ا مضواسؤقوف نهةانثملاءاستلا تفي نسم 82 0

 ىلع اوفلاتو نرحل ابا_عدقاوعمجا لئامق دل م ءاوهو خونتىلا ةبسنلا ىرتص# مإ
 دحاةليبقلاهذهوةماقالاونتلاو اخونتا 4 كانهاوماقأورصانتلا ٍ

 ىرعملاو «يساغتو خوننوءا ارم مهو نرعلا ىرادت ىف ىتااثالثلالتامقلا

 ىهو ناسعنلاةر عملا ةبسنلا هذهوعا رلاديدشتو ةلم-هملا نيعلاو ميلا تف
 لم

1 

 شد نيناممنل اىلاةبوسنم ضو ل مأشلا ةريكصتلب
 نمغر رفلا اهزدخأو هيلا تنسنف اهريدرهناؤ هذعىلاسعت هللا ىذر :ىراصنالا

 دةموتن ءجرفلا ىديأب لزت لو ةنامب ر أو نيعستو نمتنئ ان :ىمر ىف نياسملا

 ةتسىلاعت هللا ٠ تنل هز دق الا ارقتس قا نب ىسنز ندا داعاهستف نأمل

 مهك المأب اهاهأ ىلء نمو هَ :اممخ 2نرعو عست

 تأ لالا نيترازولا ىذ نيناور نشل دبع اورم بأ نيدجأر اموأ)» د. رماعوبأ 9
 1 وما ول 3 ١

 وأو 4 م ل و دوا طهار

 اع :رابانتفدمسلدنالا لأ رعأ ن٠ناكو عئاقولاومظنلاو لئاسرلا نمارفاو

 فيئاصتلا هلو تاسعادمو تاءتاكمىرهاطل | مزن نبأ نيد وهن وهنونق

 عياوزلاو



 ) لإ
 ةدادس ىلع ا دعاق, هآرق هرو زءالعل ا ىأ ىلع مع عم لول ىلا لاحم ْ ٠

 هءاارطن آى اكو لاق دصتنكو 1 رم مسمر ندد لالي توقف ل
 ف. هجولارّ وو اًدجةرئاغ ىرخالاو ةردانا مداد هينيعملاو ةع 1

3 2 

 37 غلا لن « ىلا ىدتا أرظن واسم وأ لاقق هقصو ف ةعامجا ذأ ' (ا

 ظ لوقبش
 معد هي نم ىف سلكت تدب ءأو # ىدأ ىلا ىعالار اننىذلاانأ "

 مهراعش أ تبر غ ىلع ماكدتو دج أ ز هم ءاسع هو ىنتملا ناوندو ديلولا تب ء| ماعنو ىرتخلا ناوندو بدنح ىرك ذءاعسو هخرشو مات ىأ ناوندرب هاو و

  داقنلاو ماراصتنالاىلونو موماعذ أامو مهريغ نم مهذخ ”ايو اومن عم 1
 نامتةنسد|ذغب لت دو مهئطخل ن 1 امأ ه.جوتلاو مهدلع عضاوملا ضعب ظ

 ريش ةبعع سو ةئساجماقأو نيعستو عستةنسابن |ثاهلثشدو دنا أةو نيد ظ

 هلمأل ءلاراسو سانل هن ذدخأو تقم دصتأ اى ع رسثو هلزنم مزلوةرعملا ىلا عج ْ

 نبهرهسف: ىعهورادقالا لهأوءارزولاوءاعلا همتاكو قاف“ "لا نمل
 31 بالة دس نمعب .رأو سجدت كمو هشنعناهذاو هلزئن هموزا نسا

 اهنهك دن طبت يال مهو نيِمَّدقنملا» ما ىأر ىرب ناكهنالانب ثم ال

 لغو تاناوبجما عيج اقلط مالبالاتوراالا هو هل سلع هنفق ناوملأا

 هلوق موزالا ف هرعش نمو ٌهنس ةريشع ىذحا نئاوشو 3 ظ

 لزغمدحوف عسالالق « ةسنتر كل ةل ان نياطتال ا |١

 لزعأ اًذهو حر هلاذه #* امهالكءاعملا نايامتلا ن -

 هن_-هرعوع ثلا ل.ةو لوالا عب ر رمش ىف انْ ل قو ثلاث ةعمج | مون كونو
 اد ةوربق ىلع اند ذأ ضءادلا ينغلت وةرعملاندب اسمن د دم

 دحأ ىلع تدن>امو #ْ ىلع ىنأ» امد اذ 7

 اذ هى اهجارخ او دلولا داتا كولو ةد م ما مادا :ءااعتءاض[وفلا

 تا تاه *الاو تداولا رعت د هيل ةملع هب ب انما ||

 ءاومتك |ثلا ءلامودلا م4 لاقف هع رخا دن نكمل مم اراامومأ اق 0
1 3 5 

2 



000 
 .٠ ريبسو علاظاهتعلازالو « ىرنلا ىعانوءّنك ام جولان

 ! ٠ ريعبو ةقانالا مؤثلاامون ب هنعثو بارغلا قعن ىف عْوْدلاامو
 «نزأو تسةذيناضمر ر شاع هلدألو تناك « ملم /ىنعم لك كل ذرعغ هلو

 اقلثو نن رشعو نامتةنس ل والا ىداجرشع نما دحالا مون قونو نب# :أمو

 الذ ل. حافلاهباصأ دق ناكو هرط رقي سأيعلا ىبةريقم قنينئالا مون نذدو

 هو لمسها ءارلانوكسو ٌقاقلا مضد يطرقلاو 5 ىلا. هللا هجر ماوعأب

 هلم ىهو ةبط 1 اع وملاءايلااهرت 1 قو ةلمهملاءاطلا

 احا از عالازسو 1 سل دنالاد الد نمدرببك
 ا [ءاراو امص نمةانملا» ءالانوكسو ةلمهملا لادلا دو هل مهما“ ءاحنأ مذ

5 

 : نادجأ ني قاسهلم ندع ن ناهلسن هللا د.غجدجأ» العأ | وأ)# يي وأ

 | نبمدمبأ نب زوأ ناةعسر نبثرحا نب ةعيبر يدان نيرهظملا  دوادنسأ ئّرمملا

 نس هللا مت نيةعدجب ني برينيورمت نب نافطغ نب دعنبنأمنلان

 |ىنونتل !ةعاضق نيفاحلا نينار نيناوأح نبباغت نيةرب و نا

 #(رع اشل ىوغلل )+

 دم ىلعوةّرعملاب همس لعةغالاو وفلا أرق بدالا نون نماعاضتمناك

 !تزلاو ةروجشملا هريكحلا ف داصتلا هلو باع ىولادعسنهللادءع

 اعزاقناموأ ءاز ازحأ ةسهن ىف عقب ريبكوشو مزل.الام مو نامظتلا نم هلوةر أملا
 اءاّك هلنأ علب و طقسا | هءوضهايعسو هسفنب هحرشو اذ أدنزلا 1

 الإ ىف اراه , فدرلاو زم اب فور ءااوهو نودغل اوكنالا

 رلاوةزمسهلا اكن م ةئاملا دعب لوألا دلجنا ىلجفقو نم ىل ىعواضنأ
 اق اوبأ هزعذخنأو :رضد ةمالع ناكوداغ اذ هدعن هزومد ناك املعأ ال اقو

 دالو تناكو م امهريغو ىربر تلا يركز وبأ بطخلاو ينونتلا نسل انيىلع
رهُمْن م نيقب ثالث سهل | برغم دنع ةعجلا موي

 ْ ثالث ةنسلوالاعسير

 ظ هابي هينيعينه ىثغ نيبو عسةنس لوأ ىردجلا نمىعوةرعلابةئافلثو

 ةءلولا نب هللاددعد .عورأ ضريخأ ىباسلا طفاحتا لاق ةهلجىرسلا تهدو



0) ١ 
 . الئاج كمْض راعي تدل ى- 0-2 راض كاظم نأك دنع عصام :

 د.عبد م لضفلا ىنال دقو بتاكلا ارهاطىالا مهنا لسقو ىنعملا اذه ىف هل
 ىدادغيأ ادءا ١

 احرمضمنولقتلا مدن لادم هك ر اذءلا شقنر ذعمو

 اهفش داحلا لعج سجرتنم .« هنوفج تضعنأ نقداملا ..
 ةدمصق ةلج نملاقذ ىراجتسلادعسأ ءاهبلا هاخ

 لتاوحو راذعل نق تنك أع دا ١
 نا
 قالشلا نوك ىثمتلاقث « قانتعاوةر زب ىتءذو ظ

 قاوطالاو بومجلا كالت نيب ءءارنم يدلا قرشأف ىلثدبو
 قادعلا عرمدم كد ةيع نيا # مق سريع نه نوجا ميقسأب

 قارفلا مويلق تميل 5 مون عظفأ قارفلا موي و
00 : - 
 الاصو كن ءننوطناشلادرب «. انواطكن.أر نا ىناوغلانا 1

 الا. نهدنع كديزي بسن. + هنا نفع كنوعداذاو
 ماسه نب محلا نب ن راد_,ءنيد#نيرذاملا فدل وطةدمصق هل نهد
 لوامدح أ ىمكم ل اناورع نيكل | دبع نب م شه نب ةيواعم نب نجح رلاددع نإ
 ظ ةءمأ ىبنم سل د
 سأل دنال ادالب تورش * كه نس رددملاب 1

 سن أد قاف شحولاو + نك اساويفريطلاف ظ
 ىذ كلا نم هتتعضتام.ءا.سو هللا نيدازعملا دعم مع لعاش ناشتن اك تةء:ديصقل ا هذهنأ ىوردةو اولا ىدأ ب اك قى رغما نيريزوأ لا
 اهوا ىئلا هتدمصقب ىماوتلا ىدانالا هرعاش ا هض راعنأ ىلا هيو

 هررددع نءالو ىمنوتلا ىدانالا دهم نب ىلع نسحلاو:أو هرعاشلا اذ سرخ قطن نمضاتءاو + سرددق ضزلعبو ٠0
 ريع كا هقّدص لذا : رئااوللا أ تاقف تارغلا قعت 1

 ل ل 4



 »4 ادييداطلل ,

 ا ع و ا 0 1 1 يا ا

 4 يا ما
 د د را ا

 ت5
 ار نأ ىلا ةدافالاو لاغتسشالا مزالمامماقأو ةيرهاقلاةسردملاهلا
 -ةسؤ نيرشعو نيتنثاةئسوت الا عسب ر رمش نمنيرمثعلاو عب ارنا نينثالا

 .: هللا هجر هئاهءنو نيعي_و سج ة:سل سوملااضأ هتدالو تناكو
 ؟فدقاو ى.6ىفاس.:دلارفصتوالاهركذاامر دوجولا نءاحت ن مناك د قاو
 هللا نيدل رضا! مامالا ةفال_ ةَذم شاع لحرلا اذه تقف ةرم هو

 :لا شو هنا ههتو نيعيسو سه ةنسىف ةفالخلا ىلو هنافدجأ سايعلا

 3 قامورب 1 ستاك ةدساو ةن .ىاتاموروك ذملا نىدلا فرمشا مفدلو

 ١ ط4 ةد فمش او اهم ملع ه-يذتلاهص# اتهراعت_ساو لب راه_شفتلا

 ْ ال_افلاو هخرش ىاهاكى اولا لقندقو كلذدعي هد :أرول_اقالا

 10 نيناهاسدو ادورأ نيدلا ىضر يشلاوه هط* ىثاوكاو ةقيلا دام

 كودادغمة.ءاظنلا ردا ىفملا يفاشلا ىلمحلا م ركلا ادع نينا نبا

 اع ةريثد سجن ىف لدي هقفل ا ىف اراك فنصو هرمدءءال_ظضفرباك | ند
 :ثالغلءاعرال امو: قونو انيدتمناكو لعفب لف بصانا | ه.اع تضرعو

 وهب زينو ثان نف دو هاه نيو نيثالثو ىدح|هنس نه لّوالا عسر روع نم

 ةمشالا هدالن نمدادغ همو دق ناكو ىلأهث هللا هجرةنس نيس ىلع فازندو

 دلا فرعثلاغتشا ناكجو لوالا ىلاانعبرّدئاهجتو نينا ةنسدعد
 جاوقب ءاهقفلا ناكو لاغت شالا لجال بختي لو لصوملاب هببأ ىلءروك ذملا
 مجرخوايندلابهلاغتشاو هزعف هلهأ ند و هنطو فل غت ثا كه ماس دكت

 ةءافكردقلا اذه ىفو تلطال هنسا ع فصو ف تءرم: ةولو ج رخام

 ىطرقلا ملا -نيربدح نب بدح نيهيردنع نيد نيدجأر عوبأ

 كلا دمع نب ماشه نبدي ؤاعم نت ن جرلا دمع نا ماه ىو

 ىوهأالا كلا نين او 9

 ةنصو سانلارا.خأ ىلع عالطالاو تاظوفحملا نم نيرثكملاءاطعل ا ند ناك
 يجر« ناو هلوئذ لكن هىود> ةعتمملا تت ك2 نموهودق-علا هراك

 ةرعس نها
 الدالب و ةءول اح أه نيطدخ 5 ههحورادعلا طخ ىذلا اذا

 م



 00" ظ ا
 قنوكين هنأ ةداعلارتلو ةنسةرشء عد رأوأ ةئسةنثع ثالث هرعت
 هرعنوكي نمكلذلوةدانغاو ةينالفلاةءسضقل ارك ذأانالوقن يلا اذ

 ىوارفصلالوقنأ اني اوان ويجرى |رسد '

 نيعمسو ناسمعةتس يف ىدل اوملاقهنأ هنهععمدةو ءذدلت وهو ةدعلا ىلا بر 1ْ

 ا د[ نأ انلعاماننأ عمهتعص ىف نات ربالو هلو3 قف كشنب نم ىوارفصلا سد

 ىأ ىذاتتلا ىوساوملعدازهنا نعالضف نامل غلبن الاىلاةنسةنامان

 4 :جرتىف أس اكن تنسو ةن هس هي اهنا هنا كربلا هب اد ماظل

 متثو ةلمهمانيسلا ارمهكبةفاس هاربا دج ىلا هتحسنو « ىلاعت هللاءاش د

 ناله ءأغشنالث كر علا دان :ءمو ىمع ظفلوهو ءافلاهرتآقوءاسفلاؤ مال
 ةءاصالا ىرحالاربغ نيدفش ل_ةتراصف ةقوقنيشم تناك ةدحاولا هت '

 ءافلا,تلديأة مالا ايه زسالا

 دجأ ل ضفلاوأ يذر خي ان | ىموم فل بأ نيدلا لاك ةمالعا يشل نا دجأ ضف
 ندلا 0 ندم ع_س ني دعس نيد هم ْنب كلام نب هع نب د نب سنون لضفلا نأ نم :

 0 ليرالا هسأنرلا تدب نملل_هالا ىلب رالا مدار نب سدق نيسعك نري اع :
 ُ نلف رش بقتل ىناشل يقفل ل رابنيمدقملاو لْضفلاو . ل

 هريفتلاب كح رثو رظنملا] يجتعملا نسحالةاعالضافارب .؟ اماما نأ

 ب رصتتخ لا: ازغلا مامالالنيدملا مولعءامحارمصتخاو هسثداعأو هقفلإ |

 راثك باكو اظفحاسردءأم حالا ناكيزسسورد هلجق قاب تاكو ارو | َ

 م-هجره حو هعوهيب أرك ذىنأسو لعلاتنب نموهو ةداملاريزغتاظوف ٠

 هلع يو مولع! ىفنئفتلا ىفهدل او ل اوذم ىلع عمو مهءضاوم ىف ىل اع هلل
 ندلا نيز نينيدلار ةظموظعملا كلما ذ_سردع سا ردتلاىلوتوةريبك ةعاس -

 ناو ىلاعت كاد .رئدلاو دعب لبراةنيدءىلاعث هللا «جرلب رابسدا» 8

 دلاولا انو تناكو دم اسقسو ةرششع ة:_هلاوشلا اوال صول !نءابلا هلوص)
 7 يتكون ذااةنسلانمنايعش نمنيرعشعلاو ىنامثلا نمنثالاهل
 جنأوىلا كلذ ىلعل ريو هلم سوردلا قاب 1 ةوفقالادل ريغصانأو هن

 تم هع

 «تدّصوةؤ هب اجسوو و هرمشع عمس هن يف لصوملا يلا لقت 5 يق انو دا



 قت لازغلا هاذ تلطال + .هحدنورتمالاب ىلاغتسشاالولا
 41 فاصوأ 'ئكرف 3 ىلنيذعلالحما فاصوأن ل

 0 ع هلع ةحامتت دشلاضي أ ةطخنماتاقنو

 2 ..اهتيحنانالوتءامامرهدلانم 3 ةعاسل ل مج نع ىولنست او

 9 انو ةاسحأا 0 1 تمادذآ: وع رجم نلجأ |:ءلعءاوس

 ل دشتناما ارشكن أكو

 ظ ”نيوغلا سوف ىدنع :أو ع اهتاكس رادلا سوقتاولاق
 اتنثا ةتس هتدالو تناكو# 0 هتخابراضتخالاوةريثك هقملاعتو هملامأو

 هحاةليل لءقو ع محلارا هنو قوتو ناومصأب امن رقت ة ثامر أو نيعبسو
 دو ردنك-الارغثب ةئاه-تو نيعسو تس ةنسوخ أ الاعب زم سم أخ

 اصلان م ةءاجار فريضحالاب ألا دذعرو سأأ لخخ | دةربقم ى هو ةلءوىق

 ءالاه دعب | ليف نينعلا نوكسو داولا مفي هلعوو «هربغو ى* ةوطرطلاك

 ةرصا |قام-سلاةلعو نى نجرلادمع ىلا ةيوسنم ةري_قةملاهذهنا لقد وءأه

 ءاد ىلا عت هللا هج ركل دري غ ل: هو أمرتعىل اعتدال !ىذرس اع نا بحاص

 عوبأ ئدلا كرز اضذاحلامهتاجنمذي .ردملاران دلابنيثدحلا» انملاةت
 ةاحنادلوم فن ولوق.هنامزر ق يصمد« ئرذنملاك وقل |ددعنب ,ميظعل اد.

 ضاق نع ء مف |ضايرلار هزات قاتل مالنا بس لح

 لطفل[ نوعا داع ءاقتلا أن ردلا لاجمل !فنلأت ضارغالاو

 ءاطمأنأ فاح نأ ىردكس الاىوارفصل ا صفح نعم“ نيد. دع
 راعدنس نهقيلابال نمذتلاب ىدإوملوقب ناك هن شوهو روك ذا |ىقاسلا
 الكرت [ اذه ةع نمو اد اة كلذ ىضتقم ىلء ورع غلمم نوكيف نع. سو

 و2 نيد نددلا بدع طظفاحلا خيرات فتءأرو روكحنملا قوارفعلا

 |اق لاق هناقىوارف_دا'هلاقامة ضم ىلع لديامىدادغيلاراهْلا نان فورعملا

 اين لذ وك ناانال ايقذ .ذاوع نغىاَشسلا ظفاحماتلأس ىءدقملا غلا دع
 رنات شءدود رجل انمى ناكو ل ءانعب رأو نأ اكو سجن نسق شكلا ا

 زاك |منهءمسو نمتذ لل 7: بى هناريصم له أ اوشا لع ادا هناك راودتات

 / «لميوع نانا رأو نيامفر سعيه تسيق كمل اق ل :ةرك ذأ ل وق

 دوق



6) 
 لاا كل: ىلع هلزن ٠ ىلا ل مخ طا ةاكوهو امنم برأ وه ىف هستقلأ نم

 ديدشتو هلوهملا نيسلا متعب رامسم دِحو « موهىنا'تافهدأرنم.قأتيوا
 «11نيشلا مثأب ىنامشلاو « ةلمومءارفلالادعب و اهت2 نم ةانمملاءا

 ىلاةيسن نو:فلالادعي و ةدحوملاءابلا مو اهتم نمةانثملاءانلا نوكدإ

 ةناكع نب ة- 1ث نينايئامهدحأ نانايدشامهو لثاو نب ركب نم نأ د

 « لقسالان ان :ثمع ىلعالا ناسّشو ةراكع ني ةملهث نن رفد نايس“ لا

 َتآ قلنا د مناك ندد وجلال خا ناتكو ثوصا1ناتك هقيلاضت نإ نم ٠

 ىضصتلا ناتكورمشلا قادم ناتكوت[ارقلا اكو ةقاعلا هلق الل هدأ 1
 ذاودشا تاكو ىرالامو ىرتعام تاكو فرتمانالابو فرص امنا ظ

 باكو ظافلالا ب اكوءادبالاو فةولا تاكو ناسعالا تاكو لاسثءالانأ

 لد اسا تاكو نارقل !تارعا تاكو ط والا باكو رسأ اسمن تاكو اعنا
 كل ذررغو وذل د 1

 د 0 1

 ىلا ظفاحلا ىنارمدالاةقأس مهاربا ني دم نت دجأ ندم نب دجأر هاطونأ ايذاملا ٠

1 
 نيدلا ىتفاث ناكوياملانامعأ ىو ُثيدحلا باطىف لر نرثكملا ظافمل اد 1
 هقفلاىفىءارغلا لعن لا ىفأ كلا لعاهب زغت_كاودادغبدرو بهذ 1

 فأن نءاكورو ةغالابىوغال اىزيربتلا ىلع نبى <انركز هنأ تءطخلا 3

 ا - الاف اطودالبلا باحو لئام امالاةمئالا ٠ نم هربغو جارسلا نيرفدعجب ده ٠

 ناكو 5 ةدع_ق] ؛ىزىةنامدو :ريثع ىدسا# تيا دلل الار :: لحد ظ

 نك امالا نمسانل هد_هةو ه.ماقأو روصة نب دمنمردهلا ىف هيلا هدول
 1و هل رسال ر قرا قرا دح اوه. اعاوءمدوة دهم 0 /

 ةنسىق روم باص ىد.علارفاظإاريزو رالسا| نب ىلعن بماوبأ ل داعأ أ
 هرةقور عم ىقو همأ| اهضوفو اهنيك هلا خارةسر دن اهم+خو نيدءرأو تع

 رد_صسقاملا ندلار بدصسقلا |

 ماء تءعمو ةيرمما ارابدلاو مد !ايهراعمأ نم ةءاج تكردأو نآ الا ا

 تاقنامةلج نمو ةجدئاوقهط نم تلفتوريثكللا بتكدةناكو فوزان

 4 علام ءصق نميدأدئالارأم 2 ادع نيدجم هللا دمع ىنالهطخ نه 1



 3 )م 7

 ب يأن ةمأ لغت_ثاركانأ تاء ىل لاق رقلاد_هاغ نيك وألاق واهظنحأ

 لفت عاوأو زافف ثيد حما, ثيدحما نادضأ ل غتشاواوإ رافقت آر ةلانارقلا

 ”توكياذامىرءتاتلذورعودبزانأ تلغتشاو اوزاففهقفلارهقفلا ى دما

 .ةلالا كت سو هياعمللا ىلصىنلا تب اردت م ردا

 ,لعلاتعاصتنأهللقو مالسا!ىتةسانعلا نأ أرقاىللاقفمانملا ف

 لم ه.مالكتل نأ دارأ حاصل ادسعلا ىرابذورلا هللا دمعوبأ لاق لمطتسملا
 فورءملادها لارعونأ لاقو هما اةرق ةّفم مولعلا ءمجنأو لمح هيباطخلاو

 ةكرفأاللاقف:وةنع لئاس هلا سف تل :سامعلا أس ا ىف تنك زرطملاب

 دلي لكنمةل>رلاكلاو لبالاداك [نرسلا كو قرمأال لرعب هيل انف

 اناا و تاع سالر ل : ىردأ الامد دعب كمالناك ول سا.عل اوأ هإلاقف

 مماقلان رك وأ لاقو رعشهلناكو دن أفلارع_ةكم مئاريغ_صوهو ميصفلا

 هريغلوأ هلوه له ىردأ الو باعت ىندشنأ هلام ض عب فىرانالا

 ايتيقتنا سات 35 اهترع مهم سة !توق تنك اذا

 اهتوح هماهملاءادس شعب « امكوأ ءاملاىف بضلاءاق قس

 اهي ءإرعلا نب نسحتاوبأ اندازوى رابثالا نبا لاق

 اهتنهسامك:مىنم سفنااقو ب« ادهاح تريصت نأ ىنمأ ارغأ
 ام رلاو < اهّدفروذعل اء ىلام ناك ولف

 أبتمقل 2 ركل 2 انليبعمج هللا لعل ارمسصف

 عد 1و تراغق دا ارقلا نما هلاقأ نها ضم نيرهشل نمت ام ةذس ىف دلوو

 لاق هنأ ان دس دارنا ىلع لديئذلاو ْنهامو وىدحا لمقو نيتنامو

 اتاننءجرتدقو نيتثامو عدزأة ةسىفناسارخنممذق 4 نرمأملاتنأر
 ومال فنه لاو هد ى ىلع ىفأ ىنامفن ناقص سانلاو ةفاصراديرمدندح ا
 عب : رأدع ءونأرثدقت ى تس ناكو ةءاسلاىلاهنء كلذ تظفف. عدرأةنسءذهو

 : مدع لسقو ىلوالا ىداج نمتمقب هلمأ هردع تال تد.لا مون ىونو نيذس

 هللاهجر مأشلا نايةربقع نق دودادغسن نشامو نيهسو ىدح اةنساهنم نولخ

 دق ناكو رمدعلا دعب ةعجا مون » عماسجملا نءج تنام بدناكو ىلاعت
 |هممدصو قب رطلاق هنفر اهني ناكه دي ناكو بعت دعبالا عالم المعد هك

 نرد



 0 0 ل ون < ا عا ايل ا ل يايا راي ال ا ايسلا لا ساي احلا 7 » ند اس 27 ضل طا سا
 1 - 1 ضل ا

 )9 و 6

 مل ليش :اقهأح رب هذ ةراغسالاولغتف . لب يزال ىثَح لذ ارك انهءازلا

 فلالا دعب و ةلمهملاةدّدشملاءالاو نوذلا متأب شاعنلاو « ردت ىلع هل فون ٠

 لست ن : نا ثولوب رصم لدأو سافل لمس ن ,هىلا ةمدنخلا ذهل مهم نعش
 3 سادفلاةيرفصلا قاوالا

 - َِس : تلاط وأ ه(ىرتنلا د.ملاةيقبنب ب نيدج تلال إو

 اينردنل] كه د نس أو ىسر افلا ىلعىف :الونلا قحاض الا بات :كحرثوارهامال اذان

 39 دعى أ ىلعودلا أرق هنأ ىوسد 5 أ ىتح هلاوحأ نمش ىلع علطأ لو هسق

 هناي ذر - قفقو» ىسرافلا لعمار ناموا رجلان

 خفي ئىدعلاو < ىلاعت هللادج .ر سد ا موب هنم نيقيس ثعل ناضمررهش ف ظ

 د_ءىلاةيشنلاهذهةلمهم ل اداهد »ب وةدحوملاع ءابلانوكسوةلمهملانمغلا ٠

 ' ةروهمشمةرسك .هلء3 3 ىهو وتدني عفا نب سلا ٠

 ْ نيسأ. ءلاوأ تحاصبناكلا لمس نسمي ركلادبءنيدهعنيدجأ سابعلاوأ)+ 1 ٠

 ٠ بتاكلا لب «(عارا ناك .
 هنا ةكودرك ذأ ىتحَأب اندم سابك شاة يتا وس ظ

 ٠ - 22227هلانز هفرعم ىلا هماع منو هسا

 / دج[ سايعلاوأ .. ١ ءالوااسشلا ىوستا راق نتي ءىصنيدجأسايعلاوأ)«
 هىو روييكملا 2 (تاعث ف ةوردملا ٠ 1 َ ١

  ىولا باعث ناك ىلاغتهتلاع ءامثنا ميما فرح قدرك ذق "الا ىناسشلاةدئاز نين ل هؤالو
 هله ىورو زاك نيربب زلاو كاز ءالا نيا عمسةغالاو وكلا ف نييفوكسلا ماها

 هجدقت نأكو م هرغود هازلارعوبأو ىزا الا نيكو أو رخصالا شفا |

 ميما .ثااورو ةرنرعلابةفرعلاو ةمسالا قدصو ااا ا

 ل اهنا ناكو ه هظف-ةراز عل ل :اذهقسانغل اانأان

 ناك ىسنؤءار ةلادو د قترظنو نمت ور

 انأوالاءا ارغال هل سم ىلع تءقبامو ةنانس نب روعو انسب تغلا  وهنسو 4 ١
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 1 :رث نم هد رق ى مو ةلاز اس وروما

 تاو انالا بقال هلقاذكموكل , ريشا قالت وعو سول
 هالات م نايلاسكو ةهعملاىازلا نوكسو فاقلا أب نوزقو معا
 اسس وعلا ةئ.دم ىهو نواهد_ب وامص نمةانثملا

 : هلماسالا

 و 5 4 ٍ 3

 2 هدد ةياصنو 4 2 2

 ه(ىناشلا هيقفلا ناهري نان فورعال ا ليكول ادهم نب لع ندجأ ةةلاوألغ رى لاول
 د_ماسىأ ىلعهقفت فادماو قفتملاو عورفلاو لوصالا فار كتم ناك 7

 هنونف قارهامراصو ىسا ارغا نسحملا أ اكلاو ىئاشلاركحب ىأو ىلاز غلا

 دادغبةيماظنلاةسردملا,س ردتلا ىلوهقفا ا لوصأ ىف رضولا تا تصو
 ناهربو « ىلاعت هللا هجرداد غربة اه جنو نيرمثع نست امو رجلان

 نونوفل أ ءاملادع وءارلانوكسو :دحوملاءا.ل خ

 ا
 ناهرب

07 
 ا

مدملا ىولا سادمأ ا ىدارملا سنوي نيل يععسا نيدهتنيدجأر فعجو أ) رق ةبشوا |
 (ىر

 نا ارعان اكو م ركلات آر ارقل اريسفت اهنمة دمقمفءناصت هلوءالضفلا نمناك ىرصلا شاول 5

 قباتكحو ةءافتلاههماوعغلا ف باكو والا خماسنلا باكو تآرقلا كَ

 ناتكو ناهكلا بدأ تاتكو هلدم « ىلا قدسد حلو هيوسس تامب .ًاررسفتو قاقتشالا

 فولا ناتكو اهالم 9 و اود قابلا داتكو وغلاف ىفاكلا

 تاقدطن اتكوعسسلات تاقاعملاح رشف باتكو ىركوىرغضءاد-تءالاو

 ىأنءعودنلاذ أو قاسنلا نجرلا دبع ىفأ نءىورو كل ذربغو ءار 3
 ىراببنالا نياو جاحزلا صم |ىأو ىوتتلا شفدخالا نانهلس نن ىلع نس

 | هيفثناكو رص» نموبملا لحردقناكو ىأ 0

 ناكواهثوالخ ما .عثالث اهعطق ةمانع بهو اداو هسفن ىلءرمتقتو ةسادحح

 نئانال ناك_فاذه عمو هدو :رعم لهأ ىلعارمف لماتي وةسفتب هةقاو هام 5 ىلع

ف وو م ريثك قلخ هنعذخأودافأو عفن ةهنعذخالا قربك ة بغو
 موردع 

 | عسس نس لمقو : و , مانو نيثالثو ناك ةنسةحت |ىذ نم نول سي تنس ا

لا جرد ىلع س اد هنأ هتافو تدسناكو ىلاسعت هللاهجر ننالثو
 ىلع سارق

 .ضعب لاقفرعُا ا

 . ماوعلا



 (غ9) 1
 مالاو ةراغااسنملا نسص» العلا نب ارو شم ناكو | محاونو سوط هاضقل | ٍإ

 ىقةداعسا |ىلازغل اق زرو لا غتْسالا ىف ىلازغلا دما ىأ قيفرناكو موصل | ظ

 هجر سوط هناعم ةنسقوتو د هتارظانم ىفةداعسلا ىفاواو ةيناصت 1

 فلأةحوتفااواولاد-عبود معمملا ءاذملا ن١ فاودت ىلا: دساو + ىلاعت هللا 1

 ىرقلا ةريكروواست حارق نعل لة يود اين الاخ و ١

 نيدلادوع بقاملا ىلازغلا ىسرطلادجأ نيد« نيد«نيدجأحوتفلاوأ) < '
 ع وفقغلاوأ

 ىلازغاادجأ «( فاش لاهمقفل اىلاز ازغلاداث نيد دماحى أماءالاوخأ ا

 نمن اكو تازاثاو تاماركح نع ا دراما نا اعلا جياماظعاو ناك 1
 نءةيام < ه4رع اا: !١ةسرد ان سردو هءلع باغف اهءولاىلا لام هنأ غءاهققلا ١

 ا

1 
 فءكص) : هلو ءايحالا بابل انعنو دحاو دلع ىف نيد مولع »انجن ى عمل 1

 ده أح ىنأ < الا دره او هنف هدأ هر سا ردتلا نرتب و [ دا

 الئامناكو هسفنبةمفوصأ |م دو دالملا فاطو ةريصمل | لءىفةرب ريخذلاءانعن ٠
 ارقد ناك لأتف داع رانقر املا نباهرك ذو ةلزعلاو عاطقنالاىلا ١

 هاب مهف همس لاو 9 الا موسفنأ ىلعاو 0 رسال ىدادعأب هي رمد :راقلا )

 لوشن يداعب هسف:ىلا ةفاضالا ظ

 عيل هناىداعالا لوقو « اهبح بنج ىتموالاىلعناهو
 م..ههلاه درعا ىل ل مقاذا 5 قتاو ىم“اب تندوناذامعأ 1 ٠

 ظ مومضعب لوقاذم لموت لقا ظ
 ىءانعبأ فرثأ هناغ: 8 اهديعار ,الا ىنعدمال 1

 ىموطلاو + ىلا عثهللا هيردئابنجو تيرس 1

 ه.- | ىعو سواط ىل !هنسن تاويل نيسل انوواولا نوكسوةلوهملاءاطلا مضي | ْ

 قلب : وةلم-مللاءأ ليلا ماين نارباطامه' دحا ىعمت نةئبدم ىلع ة2ث ناسار نا |||

 جتني ناقون ىرخالاو نود_ناثلافلالادعبو هد ردم ارم هدحو مءاءفلال ١ ظ

 2 رقتفاأ لءديزناما مو نون سلال دعب و فاقلا عتذوواولا نوكسو نونثا : ظ

 ةمسنل اهله مال فلالا درو هعمل ىازلادب دش ةهتملانمغل نب ىلازغلاو 0 ]

 ىراضقلا راصقلا ىلا نودسنب مهتاف ن احرحو مز راو: >أ ةداعىلءلازغ الا ا

 ل لدن 1



 ىورملادبعوبأ ٠
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 ىهو ءارقىلأةمسن ءارلاو ءاهلا ره: ىور هاو + ىلاعت هللا هجرةلثامتر أو.

 ةانمسالاة لوو ناشاثو ناسا رك 5 هلق ىذلا ق مد: دقو ىنافمتلا هز ب

 عم

 يك اقسمادملا سس ىذلاّن اك « ابعادنابستال مون لوطنمأا ٠
 . .اكاوس قم دسض نم قازخالو « ايلكك دنوارب ىلام ادعو
 2ك .ي ادص بيعوأ ىلانيالالاوط احرابتسل كيربق ىلع مينقأ
 ماكنا هنعولىد ىلع درم + ىذأاامو تامملا ىتتاكيكم أو

 ٠ اك انفنر ين[ ىسنب تدم 0 ةيأقو سفنل سف:تلء> واق

 ايرث قورت ا هالات الاف ةمادن_ه نم كربق ىلع صأ

 |: "وداع ىرنأدب رقفاقفلالادعو ىلزاهدءب و ةهملا:اخما مضي قازتتو

 ناوضل انلءأ هللاو

 ىاشافلا ىو. رهلا بقل ىدسلا دعى أن دع ن دمت دعا د دعو أ)»

 م. رغلاهر اكرهظ ىلع تدأرو همست قلرةنماوهاذهنيسرغلا ناّكب حا 5

 ٠ « ( لأ هللاو نج رادع ندع نيدجأ هنأ

 هراسخأ نماوث ىلع فقأ لؤروك ذا هداك رصقامورباك الاءادشعل ان 1

 ْ مو هرك ذى أسوة ئوغللاى نه زال اروصتمابأ تحن : ناكدنأ قوسءركذ“ ال

 ريسفت نين ةق ع جروكذلا هناكوج رذتو عفان | هيو لغتشا هنو ىلاعث هللا
 تتكلا نموهو قاف" الإ قراسو ئودنلا ثيذ_اوم ركلانآرقلاس رغ
 بدالا ل هأر شاعت وةولخلا ىف لواتتي وةاذانلا بح ناكمئاليقو ةعقاثلا
 ةارذأض عن ةجرتق ىزوناملاراثأو انعوهنعهللا نعبرط ااوةذالا سلات

 مع ءأ هللاو كلذ نم ىدىلاداسارخ
 ىد_> |ةئسا برق هنأؤو تن :اكو ٍٍ

 هللا علة نما ص سنقنفتخالا همفراكلاناسارخَندمىدحا
 نون ةساكلا ف لال الس و ةههمنشفاالادعب و هافلا ف :ىنامافلاو 3 رغاع

 اضنأةدوملاءانلان ناشانا4 لاق وةارق ىرق نم ةيرق ىهو ناشاقىل اةماس:

 انقدع سدلالوةروصلا هذه لع فوات لا امل

 ديد

 «سناتا»ب ذل ىلا ار ارفطملا يدهم يدسجأ ارقام اوأ)

 7 لو هتذمالت هسوأراصو ىني وجا نيمرحلا ماما لعدقفت ل

 ' ءاضقلا
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 كا ند ناك أ كد وددعتن بيطخمل اركب وبأ اذه بناحىلاتنأوءابخالا

 ناىت_.نياذكهفلاق ناهمتبار ونا نبال ىلع أ ءقننأأ
 ىلا هونف دق 4-ةفد قوس 1تذأ و ركيدأ ابايلاسانلا

 بايزأ لعاهقٌرفرا ندا انوهو هلام عمه قّدصت ناكدقو نزح ناري هين احيا

 هنلعام عيدمج هذ ءقذد- ا هضرم قءأر ةقلاو ءاهقفلاو ثددحلأ

 نمرثك أ[ فن صو نقع هل ن كلو نيطسملا ىلع هتك عج فقوو نايل ن ا

 دلو هنالدق 9 هن هاهم سده اربشأ |قدماوبأ يذلا ناكوا اناتتك نمت

 هبوعدعل ةعام اما ط4 كن : ؤرؤ لع ءادقا تامل نيعستو ىدح| ةنس ا

 ا
 ظ ١
 نيسحلا وأ 2 نوهت لاعلا ىدنوا را قس نى نيدجأ نيسحتاوأ) 1

 يدنوارلا ةفنصملا تتكلا ن نم هلو هرصعى ءالضفل !نم ناكو مالك الع ىف ةلانمنإ

 ناتكو الا باتكو ةلزبعملا ةعضف بات < اينو اناتكر ثعة »د رأو ةثام نمو 4

 0 تارظانمو سلام هلو كل ذربسغو بصقلا تاكو درعا ١

 ةابسقول »+ مم و هم مالكلا لهأ اهلقن بها ذعدزفنا دقو الكلا

 امرها اي لوي || قوطنيكلامة جرب نتثامو معد رأو سلا
 «ىلاعت هللا هجر لءأ هلل او نيس ةنس فوت هنأ ناتسلا قركذو ة هزس نوءدرإ

 لاداهدعدو نونلانوكحجبسو فاأ امهم واولاوءا رافد جس
 رهاظفم .اناض أدنؤارو نارم_صأ يحاونبن اساق ىرق نم دي رق ىشو هله هم ْ

 هذهو قل ةرواجلاةهملا نيشل ناش ثاقربغ ىهو هل مهملا نيسأ اناس أةوروبأ سه

 لاف ىثارملا باف ةساسملا باتك ىىاطلا ماةوأ اه رك ذىتلا هدنوار
 عضوم فا جباناقهد امدخ "1 5 نيش لا خد بأ ينم نياجر نأ اوركذ ْ

 نامداني ناقهدلاو رب ”الاريغو امه دج تاكمامدانو ىقاؤنو دنوار هل لاقي :

 يدسإلا ن كف ناقهدلا تامءاس اكدرم ريق ىلع نامصت ونيس اكنأب رش هرب

 رعشلا نموا« دا
 اهاركخ ناضفتال ام ٌدِجأ + انتدةردت الاطاله ىلياشا ١

١ 
1 

 ياتك نمهتلق امرخآ اذه هدو ىف هظفحو ثيدحلا لع هيلا ىوتنادق تاكو.

 راينلا نبأ



 00 لطحعاز ودعت ناسا نا كبلز لعن دقو ظذاحا) ركوأ اتذالا : 1

 قوما

 بدطخأب

8 

 هل سقاغاو لانجمادالب رهشأ نم 1 7 وءانألا هود أ

 يشار عجن انادو مسالا دل نعمت هال مع الإ اذد
 سرافركعلثم عضوملا اذه ىفةعقاو م تعقو اذا عمت هرم 17 أضع

 نينرتلاوذرد: كسااهانيو ناههضا ل مقف نر عفاهربغو زاوهالاو نامرك و

 ىامعلا رك ذاذكم

 4# 2167 حل

 : «(تافنصملا نموريغو دادغنز ه : رات بحاص طلاب فورغملا

 ءافكلؤي راتلاىوس هلنكتلولو نب ررصتملاء|علاو نمسقتملا ظافحمل نم ناك
 ' | نيروشأهلضفو ىندمنامنماتسرق فتضو: منظع عالطا ىلع ل دز هنا

 ىريطلا بيظلا أى ذاقلاو لما انما فأن علا او تمم

 ةرخ ”الا ىداج ىف دلو « خيراتلاو ثيدحما هيلع تاغقابسقف ناكو ا ههريغو

 عون وتو ره كلا نم نيقب تس سدمخلا مي ةئاضل و نيعستو نينثثاةن#م
 ش .ىلاعت هللادجر دادغبب د اجر أو نيتسو ثالث ةنسقحلاىز عم اسنمن د الأ

 : للاهجر ىزارعش | قسما ارأ مشل انأت معمول اوس قوتىناةهسلا لاقو

 هفيث است ىفههجارب ناكواريثك ه عفت اهنال هشعن لج نمةلجخ نم تاك ىلا"
 ناتكب حاصربلا دبع نب ف نوير عوأو قرشما ظفاحهتةو ىفناكدنأ بلاو

 1 ةلاءاغناءاملا فرح ىف قأس اك ةدحاو هتسقانامو ىرغملا ظفاح ناغتسالا

 نرعامساتاكرلاانأّنأ دادغ مر انرايغل ان نندلا سعرك ذو ىلاعت

 ريق ةسفئارءأدق ناك وصلا ءار هز نيركيابأ جشلاّنا لاق قوصل | دعس بأ

 ةرم عويس أ لك ىقهنلا ىضغ ناكو ىلاسعت هللاهجيز قاحنارمشب ريق تناحمملا
 نأىدوأ ذة ناكو تيطاح رك وأ تامانملف هلكت آرقل ل|همفأ رقد و همؤ ماثيو

 نأ هول سو ءارهزن ركيف أ ىلا ثيدحمافاحصأ اهيرمش زق تن لاند
 ق حن اذ نم مةتم|و هي هرثو» نأو هسفتلهدعأ دق ناكىذلارمقل !ىقكطلا نودي

 1 أرالف ىمف خوي ني: سذنم ىرغنلةيددعأ د5 معطوف لاقو ادي دكان هما

 ا ب ءركانأ مشل ارضحأف كلذ هل اوزك 0 اوان كلذ
 قاما ارث, نأول كل لودأ ن كجإلو ربقلا موطأ كل لوقأ الانأ هألاقوءارقز

5 
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 ظ رك | نم مخ مراكملاسعن .« .تبجذاباداألا لب تاظأو ا
 لاقفىناثلا مّدقَتَو

 ار ولربانههلو + .اعضاوريرسلاو رباثملا كرت ٠-2
 روخأو دماخ بلاى " 5 انغاو جارخما نص هريسغلو 1 ٠

 ٠ لاقف ثلاثلا مّدقَت ل دقتو

 فاذا ءانثلا كاذ هنكلو « هطونح < رم لاقدتفنسلو 1
 فضقت مرو بالضأ ةزكسلو #*ً هنوعم# ام شعنلا ريرتص فلو +

 لع موقأامتذلا ف تأ رام لوقب ريرضلا ءانتعل ابا تعميم ىف احرخملا 3" وأ لاقي

 لاثل.هدسة- مالغان لاقف طقأمول هد نم ثور حأم واول ىلأ نما نمتسأ أ

 نماهدعمأ الواب لال سم اع ةماك !اءذهدقتأ تكف عمد رخامالغألا 2

 هللاهجرةرثكث ناكهننا امتاود وةجرتلا هذه تلاطدقف 4| لءو هر

 ل هتومةنت الاد فلالادع و واولا فو ةلمهملا لادلا م ذ.داودو < . لان

 هنآ ليش اتيلالاا . وابنضن سالما عاركربل اركي ىدانالاو
 ناندعن يدعم نبز ارت ندا ىلا ١

74 1 
 1 0 اما 5 هع ه 2 1 ب 2

 ازد نضمن ىصما ية نست دبعلب انآ اوبأ طفاحلا ْ
 زويبلملا اطغفاجلا ىف اهمبصالا : ظ 95 ظ

 0 تاقثلا ظافح اياك أو نيئّدَْلام دادغالا نم نامل الاةبلحن نكت ظ

 هاو بنكلا نأ نمتياملا اكول .اوعفتناو هنهاو ذخأو لضاقألا نفع 3
 ةروصل اهذه لعين هللاد.ءمذلاو ةج رتفهنمتاقن ناهمدأخي ناكد 1

 ىلومهناو هدادأ نمسا نءلوأ هنأ ىلا ةراشا لسأ نارهمم دج نأ 2 ,
 ىأ. سو هنع هللا ىذر تلاط ىنأ نرفعج نسهللا ديعن بدي واعمن هللا دب

 هذسابج نق :ةءدلاو تأ رك ذو قاتعت هللاءاتِن ادن "واهم ن نها دوز 1 ,

 تدنن قدلفأ و مآل بق نمد جسنعنفدو ةثابغلثو نيتسور رسجت
 ىذاملا نينثالا موب ليقوزفصاى ىفؤتو نيثالثو عسرأ لبقو: هتايؤلثو نال
 نابم أون ىلا ه5 هللادجرناهصايةياعبر أونيثالث نس مران نشا

 ءاغل اىلاقدرو ةدجوملا هامل | تف ول فانا نوكسز اوفو ةزمهارسك 9
3 
 ص
 0 ع

 مسن وأ ظفاحما



(45) 1 
 نقلا ضوفو ' ىأرنغرس نمدادغب ىلا هربمو رايد فلأن يع را :ارهوجو
 اسكت هللاءامنا ءامأا فرح هرك ذ ىف أبسو ىقيصلا مثكا نىك ىفاقلاّلا

 34 مةذوع أمل اهعامشظب ةغلخلا هبلع تضغنيدح داودخلأ ىلعدوما انو

 راكو دوهشلانءلحر ماقفمهرعغو دووشأ |نءريثكا قلجن سام امذحةننانحنا
 اان ةناككسلا اذ هىفاعكءاعادمشت لاقف ةمانأ ق هنعاف ره ىذاسقلا

 رطل جرا ساق <لعاودبسثانيقاملل لاقو كاسنه تسلاالالالئضاسقلا
 1< ىذاغلا فوتو و لاحم كلت ىفهملق ةوَوو ىضانقلا تود نمسانلا تدعو
 تيدلو لاق هنأهنع لقتو نئامو نمعن رأ هن مرا ف افلا هضرعروك ذا
 رعب مك أ نبى ىضاقلا نم ْرمَأ ناك هنا لمقو ةنامو ني*ىةنسةرصنلاب
 هتدجوام لع هتدتكن 5سل ىحة جرت ىف ةنرك ذام فل اذ وهو ه:س نيرمثع
 للاادهجرةختاىذفامو نيرشع» هلق دج هدلو فوتو 3 :باودلابلءأهللاو

 : ومو هن أاقو خي + راتىفاريثك افالةءاروك ذملا هءاك قى ابزرملارك ذدوو ىلاعت
 ئ أ نيد ديلولا أ هن |لكوتملا ىلولاق هلاقافمنجرك ذتد.-أةهنبا
 ره نيب شعل ءانعدرالا موارنع هلزعمت هيبأ ناكم ركسعلابملاطملا وءاضقلا
 , آتنا دع وصمم هربأ عايضو هعاضد لكون ةامو نيعت رأ ةةرف هص

 نب ةثامو نمخب ر ةسودعقلا ىذ ىذا دغر بدجأ ندم دياولاوأ تامو راند
 5 :أ ننالع لكوتملا طعس نأ للوصل اوك ذو امون نيريشعب ةدعد 0-6

 لئامدجل ىمآقلانأ اذهدعي ىلاب نر :رااوك ذم سالت و عبس ا

 عاتال :ىوع آى هنبا تام لبقو اموب نررعش هد هلءق هنبا تامو نيعن رأ ةئس مرغ اق

 نينالثو عش ةنسةحتاىد ب دا ل نر وا

 روشامهترمنيب ناكو نيسرأ ةنس مرحملا نمنيقب عسا تدسلا مويهوبأ تافو
 داوداجأ نبا ناك دي رد نركب وبأ لاقو هلك كلذ ف تاوصل يلع ءأهللاوووذوأ

 مخ وع ءويسةوعب 7 أج مهتم مضدقناكواؤناك دلي ى أنمسدال الهالافلاًوم

 ج راتو مركسلاةقاسن اكن مند اولاقو مست ءةعانج هبا يضع يامال

 (مهمةثالثديلا ماقءريرس اطال راصتمو نهؤ ادب ناد فعلك الوندالا

 1 ْ ٠ مهدجأ ل اقف

 ' . نمزلا ىلع ىدعتس ناكنءتامو .ي .نسالاوثلللاماظت ثامموبلا

 تالظأو >>
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 برءل اديس تساهل اقف ىرعلا دمسأب كصالع ىلع هلل دل | لحر هر اضن

 ءانعشو تاسفانمت ايزلا نناربزولا نعب وهل“ :دب ناكو داود ىأ نيدأ هللا |

 هعزم هك وح ءاضتب صتض و روك ذا ىذاقلا ده ناكااشدتنا 3 1

 هللاو ار دآلاقو ريزلا ىلا اق ىضاقلا كلذ غلب ذهبلادادرلانمدوك ايزو

 كتر نين هوم ارممأ كلو ةلذزنمكءاززع الز ةلفورمبم ارك لحما 2 '

 هد بع نم ضخم مكلف كنعانرخأت ناو هلو كانمةلناف اليوم همن /

 ” لاقذدج أ ىذاقل ااهرمعت غامفأتدب 200 ا ,تارزلا ُ ' ْ

 تدب ق رهان يم لج 7-0 اهات , نمسا و أ

 تد لارضو هنع لست ع اضل كلما ج وحأام

 راقلاعييدب ناكدجأىضاقلادادسجأ ضع نالاقيو ثلذتانزلاَننا غلف

 لاق

 ا
 ا

| 

 تول كت ى ضرع 4 انردق ىف مهطز ىذلا اذان

 تننلاةفورعم ائباسحأ « ان 22 رمال تن لا

 يسن هزل راقلاائاسغ ىبحا «: هنن ملف كلما مرق ه

 كاع ! نتنامو نمثالثو ثالث هن س هريخ الا ىداج نم نولخخ تسل حئافلاهرادضأو |

 هعيسسا لمقو أموع نب سمح لع .ةومانأو مونةثاسع روك ذملاريزولا هدعُت ء

 ىو جيافلا هل )_صحاسشو بلا فرح فريزولاةافو غي زانق أن سو اموت ثيعنإ ,

 هورك اشلقو هنا زكو تمر تيرا نكت وضد اوأ لوا . ١

 اذه لق هرك ذ مقا للوصل |سارعل | نب يهاربا هنق لع يح

 اكل كوأاهاةءأ نساحم ىلع هب ةدضاو كمن ديتو اسم تفع.
 تر , ماقال ءانآ مدقتاك و هر ماركا ءانبأ تمدة:دقف ْ

 ركسعلا|لاظنم ىلع رعسأو عسيدي ىنءمرهو مذْلاو حدملا فرط خلان دقل رجم ١

 دجأ ىذاقلا لغلكوتملا طممف نيتثامو نيثالثو عسسةنسىلا ءاضقلاو

 هنسلا نمرف ةدص نءنيقد هس“ هغانض عل يكوتل ابزعأو دجحتةذ لوو روك كل ظ

 نول_هغ سمح سمخلاموءاضقلان ءهفرصم اظملا نعهفرصو ةروك ذأ

 رانيدفلأ نيريثءوفلأ ةئامدلولا ن مدا: :سلانملوالا عبر رمشزلا

 ا
0 

 * سوونم ٠ د“ ا
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 : هلوقي بولا نأ ن ناؤرم هحدعو

 قداعالامغر ىلع ةمركمو 5 دع لكرازي تراحدقل

 داناونئيو ف دن مهنمو * رازن ىلءنيرخافلل لقد
 داودفأنيدجأ ا :هو « انمءافلخماو ةيلالوسر

 ىتانتلا مويىلا درجوع «. ىيوقريغف مهلثكس بلو
 ىداه تاريخا ىلاىدهمو م« دهعةالوو لسرمىت

 لاقىجزهملانافهوأرعشلا اذد مهنانو
 دايعلات اداس ضرالا مهو « رازنىلع نخاف لقف

 دانا ىب «ىعد نه رينو 5 انمءافاخت او هللالوسر

 : داود نأ دبع هوعدب 3 ترقأنادانا انمامو

 رأى أ الو ىيزهملا مالغلا اذهىنمخلبامدح أ ىنمخلبا امدا ودخأن !لاقؤ
 مدةنفىل تناك ة.قنم ىلا ءاح هلدعدحأ بقاع : ملا اراقع هّسق اعل هملع هنأ نأ

 هريغلو أ هلامهنأرك ذي زو دشني ماريثكد اود ىأ َناناكو ةورغةورع
 بايسبالا ةرقب رومالا عمت < اعاو فيعضلا بسلا,ثنأام
 تاضوالا دما بددطلا عدي «ي اغاو كيلاان ة>اح مودلاف

 زم نيد زب نيدلاخ ىلع بضغ مصتملا نأ ءانرعل انأن ىنايزرملارغوك ذ نا

 بالو نعهصخعمأو ىلاعت هللا*ا ناهس ةجرتىفهرك ذق أ سو تلقىناسثلا

 ةناكودهنب وقسعل مصتعملا ساق كل ذرغ بابسأو هنم باطل ام هقحت عل
 7 , وعل سلحام ف مدتعملا همح لف هيف ماكتف دجأ ىضاسقلا ىلع هسفنح رط

 3تدباج هللادنعانأا ا مدتعملا هل لاقف هبا نود سادقدجأ ىضاقل ارضدب

 ف.كو هإلاقف اذه ىلع نودالا س اأ نأ ىلىذاملاقف كيلر

 لاق عفشدف لحرف عفش نم عضوم ضو م سدل هنأ نوميزب سانلا َناللاق

 هادم ىلا عفتراف اعفشم ل . ىلاق عفشمريغوأ اعف شم لاق ك اع ىلا عمجراف

 اع ماخاب رمأهسلع مانع ناهزع ننزل رمأ ضر ترابا مانلنأ لاق

 هوضبقينأ ديال رهشأ ةتسس قزر هراحصأ ووه قدتسأ دق نينمولل اربمأ ب لاقف

 جرف: اهيترم أدق لاةفذلصلا ماقمتماق تقولا اذ_هىئاببمهت .رمأ ناو

 عامتبالانورظتني قرطلا قسانلا ناو هيدي نيب لاملاو علخجتاهبلعودل ا

 حاصخ



(6) 
 ئ نيد لزع م هناكمءاضفلا دجأ نيد#مدلو لكوتملادلقف نعالاهق-

 قثاولا ناكو مثك أن يو داقو نينئ امو نيثالثو تسةندسفملاظلا نع :

 ناكفهل ماقالارب ولات ا وا نم :

 ا نا نما اقف ىلدد :ةليقلا لمقتساو ماقد راذاذاودىأ نب ّْ
 مص واهدعن كني هارأو « قوادعدافةناامل ىلا ىلص' ا

 موق وقت وهران دعت ُك 1-9 5 ةموومم ةوادنع ٌنمقدعتال

 نيادنعقاظلا ماتانأ تبأرىزازلا ىلع لاقدرصعءا ركع

 اهئثمةديصق هنع دشن: لجو هعمو داو د
 داود ىنأ نيد_جأ نسا .٠ رهدلك ىواسمتدنأدتا

 ىدازو ار كاودج نمو م الا قاف ”الاىقترفاسامو 3

 4 .ةتمللأدق رىلوهلاقف هتنخأوأ هىثد رغت ىنعملا اًذهداودىأ نما هل لاق :

 ساون نأ لوق
 ىنعن ىذلا كنف( اناس: ريشا 93 ةحدعانم ظافلالا ترحناو 1

 هلال صب الو هرانسس فوق ولا ىقهف اءآأتلاطدةوام هورهملع ماسسةوبأ ىلخد 'ُ

 لاقف مائانأاب اتا كانسح أد او ديفأ نبا هل لاقف هرادعأ ضب عم هرلع بتع
 نأ نمدلال|ةف هيلع بدعي فيكم انج ساناشايدسارزل هه :

 عض سيرا نب لضفلا ىف ساو انأ ىنغب قذاهلا لرق نم لاقف ماستأنأ اءاذه

 دحاو قملاعلا غمس أ 35 ركدتسع هللا لع سلو. د

 هلو ةاهماج نم همل ا مظنة ديصق مانع :» أ لاق ملال اداود أ نائل !

 مجاغالا هتعيضن ا بعالخا .« ..هلدأؤ ض , رقلا تعبض نأ اذا
 زاظنا كلا تراصنم كاد ع اعفرت ضءرقلا هيفطغزهدنقف ٠

 مراكملاَةْونَنأ نمالعلاةاغ. ء .ىردام رعشلا|اهتسلالحالوأو. 1 ٠
 1 ابابأ ىبلاهتديصةءاضأ ماو أ هحدمو تل - ا

 دور زق ىولل | نيباسنل تنغا 5 دودو فلاوسىأتيأزأب 1 ٠

 5 ابيف هلق ةطاأأم

 دوج ناسا ايفوناتأ تدوط .: هايمضف متل هللا دازأ اف
 دوعلا فرع بط فرعي ناكام 5 .ثرواحابمهذرانلا لاعتشا الول 8

 3 لح 0



 ا 043 1
 |لا ةناسارخ ىداقأ قارهجنابم رفحأم مردف ف اأز اذةمىامو هآكدقلو

 [قرظنلان نعال أس ىلاعت هللانانينمؤم ارمأابلاقتفربغلا اذه نة ىلءامو

 :اهقلطأ ىتحهر قف رنا زن و اهاندأ ايا رظنلان هكلأس 0-1 .ءرئىدقأ

 داود ىنأ ن نان مم الكتملا ضعبل اروومةملارعاشلا ءلاضلا َن نسل لاقو
 هو هقفلأ نسحالو هينا دددو الكتل نددمال هانا هغالا فرع ال

 ةهنأ نومأأل ايد اود ىأ نبا لاصت اء اد تبا ناكو هاك اذه فرعي مصتعملا

 احذاانووهدنعىلاو ءاهقفلا عممثك ]نى ىذاقلا سا عرضحأ تنك

 ' كليم نم عسيجوانملا لقتنا نين هؤلارب زعاذل لرغ 4لاقف ودنا لولمر

0 

 لاعسمترميضفل ىرغؤد نأ عطتس موه «ءرمضح أ نأ بح لفك اأ

 اقتءرشاذا ىلا رظش نومأ1 !لتسقأف نومأملاةرتتص ان نلكن 9

 : كرخأاملافف هل تدستن افنوكت نمىل لاق مه: كس ولوقأاممهفتيو
 ةذ هلأ ناك غول وردقلاة يل تقف سلع ساد[ فرم

 !لصنا مث نينمؤا اريمأ اب عن تاقف هّيريضحالا سام نئانل ناك امتندعأال
 ف نؤمن الق نم ناسا وم رسعم !ىلعأت ةحاقم 7 أني مدق ىلق 3و

 ةعاج بعت اف هنس نورشعو فد 01 أ[ هس

 رأ ةنسن قدادغت نومأملا مدق الف داود ىأ نبا مهنمتاورملاو لعل لهأ

 الوغدلانورثكو ىوسأ امص ةءاج كب اصعأ نم «ىلرتخا نا لاقنم انو
 هرب | لاقف نومأملا ىلع أو 0 دقأنا مرمف نيرمشع م.ئمراتخأو

 اد ىلأ ننام مذ هسجنر انعام هنيرتسا لاقرتداوذ نأ ننام رض او

 اهمفلاقو «مصتنملا هحأ ىلا تولادتعدتيضو نوعا داو ءرأ لضعاف

 ٍ هلأ لك ىف ةروثملاف ةكرشلا كةراغال ذاودىأ نى دجأ هللادسع

 نباىل-هجةفالخلا مصتعملاىلوالو اريزوىد- «ل ؛ ندْحتالو كلذ عضوم

 ةلعفال ناك ىَبَح ددجأ هب صخخو مثك 1 نى لزع ءوةاضقلا ىضاقداود
 01, توهج أ ءانالاداوخو أ ناوعماو هازالا ارهاظالو انطاب

 و نيتئامو نيرعنع ةنسناض هر رهش ف كلذو جركل نآرقلا قاض لوقلاب
 1 هدنع داود ىأ نبا لاح تذسهللاد قثاولا دلو هدغب ىلوتو مصتعماتام

 هذو ه-تةالخ لوأ داود ىأ نبا لف لكوتل انهو هللا. ىثاول تام

0 



 هرنوح أ ودل سافي هيامننأ ىل صعب يح ليث ودي انعهسإع ده متنا

 نءريضح نم عمت و ىف بكر فربخلا داود ىنأ نبا خا ابو هلتقيا فامسا ارمضح ٌ

 لوسزىف !لاق فقول قيل فل دأب .ءجدقو نشؤالا ىلع لخلق هإ ْ

 ها 06 5-5 ىسدعنب مساقلا ىف ثدقال نأ 2 ارمأ دقو كد | نيو :

 نينمؤملاربمأ نع هيلا ةلانرلا تبدأ ىفأ اودرمثالاقو لو دعل ا ىلا تغتلا مل
 56 نياراسو هب اعني فالاردق, لفجرواندوشدقاولاقفى اهم جم ..اقلإ

 قليلا ل ةلاسر كنه تيّدأ دق نينمؤملاريمأ اب لاقو هتقو نم مصتحملا ىلادإ

 2 ءأر بو صفري اهريخأ مث ابهبةني !كلوحرالىاو اهنماريخر مخ لما د دعأ
 هباع مزعاسمث نيشفال | بع دعو هلبهوو هقلطأف مءاستلا انك مدلل .

 ايف ه8: يرض رم 8م ريل امهجلا ني دنع ىلء هلك ْءْدَدْساَدَو مصتعملان 1

 هأ ازهو عطنلا ىف مقأو هيسأربدمشدقو هنف هلآ .-النأو كل ذداو دحأ نباىأ 1

 ىدب لو< نمو لاق هتاتق اذا هلام دع أت فيكو مصتعللد او د نأ نب ءآ لاق ف.

 لييب ءمانأب م ا

 6 ,رمأ 1 1 ا نك جوهو ل ءاعب رقأ هناتخا جار ار : ظ

 نمل جر ىلع بضغ مصتعملا نأ طظحاحما (ثّدحوإ) ده صادتو هلج لام ا
 تءئصو تاعف مدتعملا هل لاقتف عطنل اوفيسلارضحأو ةم ةارغل اةريزا لف 4 :

 لدعل| ف سس | قينس ينمو ارمأ داود أن أ هللاقف هقنع برضا .

 ردقأإةلودلاف را 1 لاقال ل3 نكسف لاق مولطمهنافهرمأ ىف أ

 ىتحارمف تاب وى ىاسث تام لبجرلا لتق تؤ نا نأ تاءوهبسج 0|

 هللادبعانأ اب لاقف ةطر ىامث ىلا مصتءملارظن تةاسلف لاق لجرلا تص ا

 مصتعملا كتف اذكو انك ناكمنكل ويفر [التاقفءام تق ْ

 مهردفاأ ةئاسجهلرمأو هيلع علمتو كءلعهللا كرايتنسحأ لاقو ىلا
 للاقو هم د3 ىلا هنرق نههلكح ورداود أ نا ىاكبلا نجر اديء نيدجأ ا 51

 داودد انالس ا اجلا امد اهي دامب لمعان ينور

 ىو هلهأى هماكف داو دى أ نبا لدي تنم عنتمذ ريا ئثل !لأ نإ ظ

 ديربام لكيلا هيبكيف برغملاو قرمذلالهأ ىمافأ فر نيمرحلا فوروغنلا 1



 1 ىفاقلا

 دواد أ نسا

1 00 
 0 ىلا بضقلاىتأاو رواسن أف لمقف ةندملا
 ناننالا

 ْ نهننأ دنع نس كلامنب / رعت رفدتؤديوأ نايدملا ةظاتتم)»

 ةود نم « «ناجوب نيةعنم نب صنق نب كلام نن مخ نيدته دنع نت كلام نيمال#ب
 :تانالاناند_عنر دهم نيرازنن دان | نيرهز نبةفاذح نةمأ نب لءدملا نما

 ل +« (ىذاقلا ٠

 ةكذ ةروامزاسخأ كلذ مدتعملا عم هلوةم .دصعلاوةءورملاناقورعم ناك

 : مهلصأنالبةلاقف يملك انخأق دش .رلا باك قىئانزرملا هللا دمع

 كطقدجأ ادنذ ثدخوهو ةعمهرخأو ماشل |ىلاءونأر تاو نيرمهذشب ةبرق

 200 ءالعلا نب جايه صو غان .امغلب ىتح مالاكدلاو هقفلا ةداخو رعلا

 ةاسئرتنأرام ءانمعا اونأ لاق لازتعالا ىلا راضف ءاطع نسل ضاو باد نم
 نبا شهم ىلصرلا هارب نبقسا لاقود اود ىنأ نما نمط أالو مصفأ

 انو ةرمؤذ ءافاار نم رم عنتمال نا لوقب وهو مهتما س احمق داود

 ١ زنق هلعأ نأ ةفانعو كال ذهلعأ نأ ةهاؤ احن قرزؤلا ثان كالا دنع

 [لاقو هودي ىحدح أ مهد سالاوناكو ءافلخلا عم مالكلا مف نهلٌرأوهو

 و” ةذقو ىنانزرملالاقو اغملب ادهضف | د رزعا اءاشو اوذىفأنن|ناكءاتمعلا

 نأ هلىؤرو ءا هارعشلا» العند .ذ عج ىذلاهرانك ىف عازخلا ىلء نيلسعد

 3 ؟لآالوو العلا مهرا دقأ فزعنو اوان نأ شن هن الث لوقد ناكو ان أ تح

 3 مند ءاله | ةالولا, ف نقسا ن قو هشدكلدأ٠ [لعلا:فزقسا نك ناوخالاو

 و خلاد :ءاكن دحلان م هارب |لاقو هتءورم كلدأ ن اوخألا,فنقسا نمو
 اود ىأن الخدو كلذ قاوفل تعاد .ةعلا هل ءلرانصن الا نف معن أب نم هاورك كف

 راسا اذانوماملال اقف مهماسنأو مهاقو مهئاعمأبا ةحاوادحاو مهدد
 ارتفاع الا حادا ليدجألاقفدجأ لالش سانا

 نملءاكب سل دجأ نموهن»هلوقب اعل ءأ نوكب وهتنعمهفيىذلا
 انعلاورأ لاقور زو هنأولو عد + ىلع ءودعو سر اخ هنأولو زينه ىلع در
 أ 1 ةءاةعادلاوذ د مودال قل | ىبدع نع .مدبايتل [فلدارأ داس نيشفالا ناك

 "هلع 1



 فلل ش
 روهشا ارص* .ذلا همهم ىف ف: عي رأت لاتح أصسن .طخلارك و بأ هنع كوز

 0 ذمد-ت دوو فاشا ا همقفلا ىد ارغسالا دماحانأ 4 ارظانب ناك ةرغغ

 هن ا ةلثو نمّتسو نتثث 4 ب هيدالواشن ىو هقحاف ملابو دم ادة

 دادغس راع .رأو نيرعنعو نامت ةنسن بجو نم سماسخلا د حالا موب فو

 نذدورودطنملا عراش ىف ةيرثىلا لن مث فاح ىلأ رد هرادد همون نم نقدي
 مظل هتدساو «ىلاعت هللا اه-هجر ىن# اهمقفل اىزرا اوذا ركب ىفأ بن 2 5 :

 ىقىللارودقلاىلاةلمومءاراهد» وواولانو كو ةلمهلا لادلاو اق :ل
 تاسنالا تا :5 قىناءعملا ل 15

1 

 د ا 1

 موماع همالسو هللا تاواص ءامنالا صصق ف سن ارعلا باك هلوريءاغتلا

 سدلو هل تقلوهو ىلاعئلاو ىلعثلا هل لاقي ل اقو ىف معلا هركحذ كلذري 3
 لجو زعةزعا!نرتءأرىريشقلا ساقلاوبأ لاقو اعلا ضب هلاق ب 9ك
 هعماىلاعت ىرالاقنأ كلذءانأ ىفتاكف هطاخأو ى» .طاذضو هو مانا 1 1

 نيرفاغلا دءمعورك دول ةمىلعُمل اذ أ اذان تكد ةلاف اصلا لجرلا لسقأ

 لقملا 2 م لاقو هيلع ىت:أورواسن : عب رأت قام سبأ 5 ىىسرافل | لمعت

 ناكوىرقملانارهم نيك ىنأ مابالاود زخنيرهاط أ نع ثد-- هيقتوا

 لاقو هام رآون متعب عم سمانا لرع ويشارك تت 1

 ءامب !رالامو قوت هرم-غلاقو هام ر | و نيرمثعو عبس ةنس مرا فوت هي

 ىلءّلاو « ىلاعت هللا هجرةئاسمب رأو نيثالثو عبس ةس مران ناماناقب حلا .بلأ

 ا"

 قنا وأ

 ىلعتلا

 هد_-ومءأب هدو: ءلامزالادعو هلم-ملانيعلا نو كجسو هم هناملاءأ 4|

 دعو ةلمهملا نيسلا مذوأهت نم أن :ءللاءال |نوكسو نوكأ مخفي ىرواسدخلا ] ١

 رو أنسدن ىلاةنستلاةزه ءازةنك اسلاواولا دعب و ةموهضم دو معاي فاال ١

 روناسينان4 لق اغاو تاربغللاهعجأو اهمافءأو تاس رخندم نحأ نه ىهؤأا

 3 ع اماكمىلا ل سوال يا را ارامل



 مين وأ

 قمم

 ع 50(

 5 ءلكسف ىقثمدىلا جنو هرعرخآ ىرصم قراف نجرلادرعانأ نأ نولوقب

 0 سأرباسأر ]نايس ملل ل ننس ىةزامو وا
 2 شقا ناكو كن هللاعش *أالالا ل ضف هل فرءأ امىرخأ ةءاور قو لضف»

 .نوعفد. ىرخأ هب اورو و نم ءوبجرخأ بح هنضح ىنوء»فدياولازاخ
 اوبأ اظذاممالاقواجتاذةلمر /| ىلا لج مثووسادو هسص ىف

 ةرادلا نس ل

 7 وابي فوتف اهيلا لمسف ةكمىلافواجا لاقت مدي قاسنلا .مماال

 4 أهو هن يا الثو ثالث ةنس نم نام ش ىف هنافو تأ اكو ةورملاواغصأ !نعب نوذدم

 1 و سودلا كلذ بنسب تام مديهوسادا ل ىناومسمالا ميعنوأ ظؤاحلا

 هللا ىذر بلاط ىنأ نب ىلع لضف ىف ص ئاصخملا ناك ف :صدق ناكو لاولوةغم

 ليقف لاعئهللاهجر لمنح نيدجأ نع هيف هتاناوررثك أو ثنما| لهأو هنع

 للك دتاحدلاقف م-مخءهللاىضر ةراصصلالئاضؤ ىف ناك ف :_هئالأ هل

 ان يييلاعت هلل ءيدورنأ تدر ذر تك دنع هللاىذر ىلعنز ءفرتملاو

 ظفاحما لاق عامبجاةرثكب اوصومناكو اموبر 3 , واموت موصن ناكو ناّكلا

 ْن-ف مسقيتاحوز عد نأ كنك 6 اسعنباب فوزعملا ساقلاوأ

 ىلاعت هللا هجر :داهشلا كر دأف قشمدي ندم! ىتطةرادلا لأقو ىرارعسو
 0 اس راسم تعال رع تالف انيثالاموقونو

 نّجرلاد بءديعسوبألاقو نعطسلف ضرأ نمةلمرلاب ل_.ةو ىلاعت هللا ام مرح
 مدق اسأل نجرلادمعانأ نأ هضرات قرصم يرن 'تاض سنو ندجأّ ا

 .ىذ فر صم نمهجورخ ناكواظذ احدت ة هق3 ثد دم افاماما تاكو اعدقرمصم

 ٠ قات داوعن أ قادوسن ف طن تاروةناماثو نيةنئاةةس ةدعقلا

 مب أن ىلاهتيسنو معأ ىلاسعت هللاو ني ئاموةرشع عبرأ لبو : هرمُشسع سجن

 | 08 جدار خدم ىقثو :زمه أه داعب وهلموملا نيسلا فو نونا

 نانعالا نم

 - ىقنمل اه قفلانادجن , رفعج نيدجأ ند ع نب دجأ نمت اونأ) +

 +« (ىرود_قلاءفورعملا

 ثيدحلا عمسو رطتلا ف ةراسل !نس- ناكو قارعلابةمفن# ا ةسانر هيلا تينا

 كىورز



 ظ 2( 9 ١

لا ةمسن ةدخوا |ءانلادب شو ةعماداضلا >ة,ىضلاو *« هِي 0 2-6 '
 ى

 ماللاو ةب ةعئاثلا ميلاسكوتل ةلهؤملا ءاحتاو ميلا : لاخلا زوم :ردك هلق !غ

 ظ 1 نقنلقىااب الس هىتلا لالالا هتبسنوا ا

 قومبلا ركوأ قدرت دري قيسلا يدوم هناا دم ب 1اس ندد ار وأ ١
 ١" م(رويتلاربكلا ظفامما ىفاشلاه شالا ا 1
 عسبل َسهللادءع أك امنا امسأر اكن منونفلا ىف هنارقأ درفوهئامزدجاو ١ ٠
| 
 اةاييتبف ف دما يفاا بأ ا ايا مماملا عونا قهبلعدُا اذامنيد ف '

| 

 ءاخلار ذب و وه ىحمناى لا البلا ةيقكلذك يرصمءالع نمار عمو راحو لاو ١

 يدل [نوكسو وهو ءزحفل أ فمن اصن : ادت لبق ىتحازبثكهمف فدصف ف ينضتلا غب سنوابملا |
 ءارلا متفو نءؤ ت ادا عرمثع ىقدنغ ىلاعت هللا تذز فاش ١!: مامالا: صوص غنج نعلوأ |

 ايما ران الاوننسلاوةوينلا لئالدوريغضا !ننسلاو ركل انتيبلا افي رويال ١
 واولا نوح . سو كال ةريغو لد ند بقان مو ىلطملا يذاشا | بة انفو ناسعإلا بعش 1

 ميلا سكو الا بهذملا فاش نمامهقحف نيمرحا ماما ىلاقو لدلقل اناسندلا نداعن اقناكو ا
 ” لادو ءار مث سانلارثك [ناكوةنم فاش || ىلع هن افىرسسلادجأ الاةنمهءلع ىفاشالو ١
 اذكه نتامهم ناكو ملا لهّتناو باخأذ ةمعلارمثنل رونا ست ىلا تاطو ىفاشلا تهدم ارتضأ ا

 موسق 2 ىاختلار هاز مهنم تأ« .ءالا نم عاج ثيداس 4| هنعذخأو فاسلاةريس عا ١

 ال-ة:ناداملا ة:سناعثقمدلردناكو 3 مهريغو رشق أمن الادسءو ىوازغل ادعت 1

 أ ب اءالا ند نسج نام ةنس ىلوالا ىداج نمزمثاعلا ىف فوتو ةئاملثو نيناسثو عدز 1

 همت عقب يري ىلا هيو < ىلاعثهللاذجر قرن ىلا لفنو روأسشس ةثاسجنر أو
 ىهو فاقةحوتفملاءاسلا دعب وايت نمةانثملاءاملانوكسوةدجسوملاءانلا ١

 يعواهازقن مورو اهنا ”رذ نيرمثع ىلءر وناس تا كك ا

 نجراد,ءوأ ( ظفاحمائاسلار كيذا و - ا
 أ بذل | هيت رشتتاو سمع نكسو ننشلا نات ةلو ثنذحلا فهرمصع لأ ماما ناك 1

 رصء انفع اشم تعجش ىناوعصالا دهسا نندخلاق سٌانلا هذ ءذرعأو هقرنا نأ 0



 م ا لا ا .
 1 2 مكمل

 د ٠ لزنمدعب أءاديبلاب تازنو 5 لفوت ل ثأو ىف ةكعاولزت

 0 00 متعب طقرظنل |ساع نم تام لوقي نا :ءىذرو

 دارا يلج يوتا نس هل اقدنأ ىو رووك ذأ ةرك ذب نأ

 لوقيهدشمأف هللا ار رذ تعم لءالا ىف ءانأم
 طيرئاسكأت انرارن رذعو « طسناونماثلاىدلارهج ىرحءاةج
 ا , ايلغلا مظعأ قوهفراذتها ىف <« هنافج ىلبح ودع ن ٌنظ نمو

 نئنو تالث ةئيقدادخ : مدقو هب د اغلثو نبعد رو عمرأ ةنس هند لو تناكو

 ىلا يعني ةنسنما هيمقفلسردو نيتسو عسب رأ ةنس تيطخلا لاقوهئاملنو
 هب انايقسر ووتس ةنبب لوم نه تع. هلل :رثع ىدح ال تدل ةلملفوتانأ

 يرانا ؤرعثع ةنسفن ررح باي ىلا لقن مراد قدغلا نم نذ دودادغتس
 .ندلاى أر ةجءار وءارصلا هزات ىلبع تءاصو بط لاقىلاعت هللا
 و روضتالا عما سدطخث ىد_تهملا ننقل ذسعارأ هماعةالضل اى مامالا ناكو

 لاهنسو 5 ءاكملاة دو نزح | مظعو سانلاهريكجب ادووشمامو ناكو

 ريدكو ةلمدمملا ءارلاو ءافل| فو ةلمهملا نيسلانوكسو ةزمسل ارم ناو يأ

 "لور وانت اوني نام ارخم دان ىهد نونه نهب واهم نمتانلاءاملا

 1 ناب هلق ساو نب شلاهرلثىذلا تيبلاو ناحرسىلا قد رطلا فصتنم

 . :لجفألاملوةيدانلا برن د ماك ةلاقمنم ارملعارذح

7 

 نبل .ههننا نيد نيل .ععسا نئمساقلا ندجأ نيد نيد جأ ن نسحلاوبأ) ن-سحخلا وأ 0
 1235 «(ىفاشلاهمقفلا لمأهملاىضلا نانأ نيدادعس لماما

 قزرو ةملا بيثت ةقماعت هدعهإو ىئدا رفمالا دماح ى أ يشل نعةقفاا ذأ

 هتضشةانحق سردو هقفلا ف عبو هنارق أ ىلع ىزأ ام مهفلا ن نحو ءاكذلان م

 ىلاءونأ هبل رو هتقيطو رفظملا ند نم دن | ععمو دعب ودم اح ىنأ

 وهو عنقااو رع رانك ٠ تاتكوهو عوملابهذماق فن واب هععسو ةفركلا

 / سردواردكح قالخلا ف فنضو طسوالاو ريغضرهو باءالاودح اودع
 عشر روث مزعقب عستل» اعبرالا مووقوت * هنمران ف سطخلا 1

 ْ  نامةنس هندالوتناكو ىلاعت هللا هجرت

 نيّمسو

 ؛ارأوةرمشع نسج ةسستؤلب هلا



 3 ش
 القس نيركىأ و نومأملا م ءاقلا أ ةدارمثإ 0 كلارغعجانألّدع 0

 ةئفسرأو ىلا معلا دعو لاو نب 3 ننام *

 نم نواح نيف عادحالا لا لاقف ٠ هريغد ازو ميعتل اوهو نيئامو نب رمشعو عن ٠

 هدعقلاى ذلوتسم سدخلا المل :اهلْبو نيرشءوىك دحاة نس فوتو لوالا عسب و قف

 نيرون :مدمقفلا جرت قرك ذهلو ابمزوبجتم وااو ةفارقلابن فدو رضع

 هللاهجر نيةئامونيّتسسو عم رأ ةنسددلاو فوتو كانهرظتمفريرطلا ليد
و فا امهدعب و نيتامهلا ءاحناوءاطلا ذي اعطىلا هتيسنو 5 ىلادتلا 0

 هيرق ىه

 ىهو هلمهملا لادلانو ةمعملا ىازلا نوكسو : زحل ق*دزالا اورد وم ٠

 نعل الئابق نم ةررهشمةريمك هل ددق

 ا

 ا
 د 1
1 

 ىا ارغسالا دجأ نيد رهاطجأنيدجأ دماعوبأ خيشلا ِْ ١

 يىفاشلاهم فلا ١

 هرقف هئاعلُث ن مرثك | ها رض ناكودادغببنيدلاوامندلاةسايرهبلاتيتنا ١
 بهذ م1 هلو ب اصصالانضرال |!قسطو قم اا ىنزاارمدتخم ىلع قاع .

 هقفلاذخأو تما اروهنف رك ذو ريغصوقو ناس لاب اتكو ىريكلا |ةقملعتلا

 2 نيف ا اوىكرادلا مساقلا ىأ نعمت نايزرلا نين نحملا نأ نع

 د هاحانأ نا دادغب ب راناف يللا لاتوراتلا دوج ميدو بشت

 نيد# نب جه اربا و ىلمع امسالارك ىنأ و ىدعنهللادبع نع راس ئ ذل ندا

 لوح س# ىف ةسردت ثترمدحؤ ةرغرغهتسأز و :قث ناكو مهردغو ىلإ ارغسالا ل دنع ٠

 هرحرفل فاشلاءآرول نولوقي سانلا ناكو هقفتمةماعس هربردرمذ ناكةنأ 1

 همظعب ناك ى نحل ىرودقلا نيسحلا اأن أت اقيطل اف ىدساوبأْمْسلا كتف 1 ١

 لوقلاذه هل تاقف يشل لاق فاشن هرظنأو هقذأ ىدنعدماحو أ لاقهنأ. ٠
 ىلع ةمفنحت ايهيصءتو ده اح ىبأ يسشا !قدداق“ ءا هءاع ةلج ىروذ_ةلانه.

 لعمدقأو هنم ءأوه نمو دماحانناؤأ هيلا تفليالو هنع هللاى ذر ىجفاشلا

 ردات كلام الا هدم نمشو يالغلا مايو اتبلل ا

 لا لخات .
 2ظظ00ش0 : رب اي تاز

 رك ذي ن متعمد عبرا ةعيطقردص قىذلاد ضم اوفو كراملا نهللادمع :

 ىرودقلا نعل كح نيسملا نب ىلع م .ءاقلاانأريزولا نأودعأ لك عهلضفنو 3

 ااديساح وأ



0 
 - اقادقل |ناطقلا نيادفو رعم ادجأ نيد ن دجأن سحلاوبأ 7” ناطقلا نبل |
 35 ٠ ىفاثلاهمقفلا 1 َى دادجلا 1

 انا سول رمان ءهقفلاذحأ نادمالا عَ اراكنءناك ْ ١

 ةلعراثناكو رك ت اصءنم زو ءادح' 0 ل م حر علا

 هز دو ةسانرلاب لسا ىكرادلا قونال# ىرادلا 0

 هللاد-جر هال و نءس+و عسن د ةنس تامل اقو اقرطلا ىدساوأ ين

 هلو نيء»فانشلاءاربكحن ءوهلاقو: ىلوالا ىداج ىف مظل 0
 تستشتدوقعلاروةذ شدا دشبءانبرك ذ دو هك رو دن لوس تايم

 ةئامو معا رأو

 ىوانطا |ىدزالا كلما فعن مال نيد ينيدجأ ارفعحوأت رق ع> وأ 3

 ىقنحلا هنقفلا ىوادطلا
 زانت ناكو صن ءىلاعت هلئاىذر ةفرنح أن اهفأةسانرةملا|ثبتن أ

 نم نمرة_عجوبأ بضغف ثم ءاحال هلل اواموتد) لاقف ىنزملا ىلعأر قب بهذملا
 هرم خم فنصا-14 هيلع لغتتاو نحت ا نار ىأن رفمخ أ ىلا لقتتاو كلذ
 ىلع يأزك ذو هذنع نءرفكحلا .- ناكو لفزملا هد مهاربا نأ هللا مر لاق
 تعا اناكروك ذملاىواذطا نأ ىّزملا ةءجرتفداشرالا باك قىلءلخلا
 ثرتعاو كلا تفل اخ مل ىو اظان تاق لأى امو ئيثلادجأ ندمت أو قزملا
 افيد بتلك ةرطنلام ”ديىناخى رأ تنك ى نال لاقف ةقمتح أ ثهذم

 : ءانعلاقالتخاو نآ ارقل ا 2 نقمادثك ف نص 54 ل[ت ا |كلذاف

 ظ ق[ئاضلاةرك ذو كلذرا_غوزنمك حب راثدلو طورمثلاو راثكالاىناعموأ

 || اظوريتلا هى عربو هتقطةةاعو ىزملا كردأ دق ناك لاقف:ططخلا باك
 هاتف أف اك واَهَص ناكو ىذاقل |ةدمع نيد هللا كم ءوبأ هنتكتس اذآ ناكو

 2 !قلا رح ن نيسحما ني ىلع ديسعوب أ هل ذعمئاداوج امس هللا دننغوبأ اكو

 ةئانؤلثو تن هنت فكل ذو دردغ ىفأ عم هنقفل اروصنا ترحىتلا ةمضقلا بقع
 ظ ةداوشلا لوقو لعل [ةسان انر هل عمتدالثل هلا داعلاب هيلع نسعي دو مشل ناكو

 مسعد عوأ متغاف ةئسلا هده ىف ةكعا و زواجدقدوومملا نم ةءاجنأكو

 ناكو



 01 0 . ا

 ىلاعت هللارك دز مذعورو ة شو ةةرهتكردأو ظءو سا هل دقعف ءاضقل اهيا

 هجر نيثالثو تس هنسل,ةو نامل ونيثالثو سج ةنستامو «ءاءاشغمرشت 1 ظ

 ناتسريطو هواي ”الاوراذهخالا صقن ناك هنالصاقتلايهدلاو فرعو يلاعت هللا ١
 تلده نسل نوكسو ةلمهملاءارلا متذو ةدحوملاءام هاي متو ةلمهملاءاطلا تي
 رواح حملا السب عستم م ماو اوهو نوفلالادعبو اهةوفنمةانثملاءاتلا حدو |

 سوسرطو نوصحل اوةبدوالاب ع.نموهو لمآو هب راسن ايسر هلوناسارب ١
 ىمو هلو-ومنسوأولا دعب وةلمهملا نيسلا ضو نيتلمهملا ءارلاوهاطلا محبا 1

 ديشرلا نوره نب نومأل اربقأهب وةنذأو ةصيصملا دنعةيمورلاروغتلا فةنيدم |

 فقولا بابىف طمسولاو ىذهملا باك ىناهرك ذ ذدقو |

 ا 3 ' ىفائلأدب قفلاىذورورملا دماج نيرشب نيرمانيدجاد اجو[ يضاقلا |

 يذورورملا سصتخم سم رمثو تهذملا ىف عماجلا ف:صو ىزورملاق هسا بأن عهقفلاذخأ ا

 اهب سردو ةرممبل |لزنو هراغ قد الاماما ناكو هقفلا لوصأ قف: صوف زا ا
 ىذو رورملادماحاأ تععسىديدوتلانايحوبأ لاقوةريصبلاءاوقف ذأ هنعوب 1

 حدءالاك هباع َمْديالو بالا فرمث ىلع ناسنالادمح نأ تش سدإ لون.
 دن اهل و نيتسو نيتنث اة: م يدق 5 ىلع مقل !ٌيالو هلوط ىلع لب وطلا 1

 00 وراولا عفو هلمهملاءارلا ترك كسو ممل خف ذو ورع ىلا هتدسنو يلاعت هللا هسجر ١
 هتيأر ىذلا رم ىلعدشمةئيدم ىهو ههتعملا ذواولا دعب و ةموهخلاهلههملاءارلاديدشتو
 عوق ناك لاشرمل اواذسرف نوعي رآ نا شاش ورم نب واهنبب ناسارخن دمرومشأ ىو |

 ينال نإدمللا ناتنيدملاناتاقوهيعملاذاهد مران انرك 1 مكذوراة علا

 ددقفلا ناو دابثا | ىلاامهاد»-ا تغضأ ربت كرعشلا قامهرك ا ناو رما امه. 1

 0 ؛ذورلا ورم قرفلا لصصل روك ذملارهنلاىلاةيناثااو ىزورماوملاة سلو ىمظعلاىقو |
 انه[ اهطضو جوت نم ىف هو ىناعمدلا هلاقاضيأيزورمو ىذو رورمابلاةبسفلاو امشي | ٠

 ةلراشملا نعالقان ناك يذلا ش حلا ةمٌد_ةم ىلع ن اكو هتجرتىف ةروك دمو سبق نفسا

 جا. ب 37 امغاوكللاح ور نام فاشل ىنعمواريلاوريسىذلاوهورماعنيهتلادبعوريمأ |
 24 الينا عقمف نيدامل |نيبدحأ يلع سايتلالا عقبالثلاذ هيف مالاكسلا تطأ

 ظ ٍكلودنع



 قفاشلاةيقفلا ىربطلا ضاقلانيابفورعملادجنأ نأ نيدجتأ سايعلاونأ .٠ ض اسقلا نإ
 ىريطأ ٍإ

 مونلا ىف ىلاعتو هتاعس ىرانلىأرهنأو أيثةسسرعلابفرعنالاءمعأ نأك

 دقو كل ذرعغو حاتفملاو تقاوملاو ىذانقلا ب دأو صخلتلاااهنمةريثك امتك

 1 م
  شنهداهفالظأ تىفءاذارقملا اذكههللاقف صأرلا نم دست لحرلا نف
 ةيئامملاسأر لعربزعلا دمع نيزع ثعب هللا نا ةرصعف هل لاقد ناكواهتورق
 ,نيدثاملا أر ىلعيىلاعت هللا ّنمو ةعدب لكتامأو ة:«لكر هظأ ةرعبفلا نم
 'سأر ىلع كن ىلاعت هللاّتموةعدملا ىخأو ةنساارهظأىتح ىفاشلامامالا
 .ندح مظن هلئاضف عمد] ن اكو ةعدب لك تفعضو ةنس لك تب وق ىح ةثاؤاثلا
 سماخم |نينثالام ون لم ةو نئاولت و تسدنس ىلوال | ىذاج نه نمقد س# ىف و 9

 بناجابتلاغةقب وس هنرحق نفدودادغتن لوالا عب قرش نمنيرعشعلاو
 اهللا هجزروشأ ةسوةننوس#ق عسسهرعو خر كلا ةلذع نم نرقلاىىرغلا
 ' كانه در: ءوهلبرتقالو ةراسعم دنع قس لو درازن هعضوم قزهاظ ةزيقؤ ىل اع

  تفوةلمهلانمسلا ضب وهو رفاولا حال هلاناروهشمال رحب رسهدج ناكو
 هنأ ءازجالا ضعب ف ت:أرو محن او هت نم ةانثملاهاسنلا نوكسؤ ةلمهملاءارلا

 انثالثاهل اهرسي رمما دخان لاقف نكت اطيب رسايزخ الا فهل لاقو هنداخو
 .(مكسأربس أر بران للاةف بلطا ب رسان ةنبرعلايدانعم مع ظفل اهو
 'ماملا ب ءاضنأدادغ َخ رات تدجو مس أر ياسأز صادأ نأ تنض راق

 دباغلادهازلا ىزورملاث رحلات مهاربا نب سنوي نإ رسوش روك ملا

 تثالثو سجةنسلؤقالا عبر رهشف هنافو تناكو تاماركلا باسم
 عامنا! لهتمادرفنماءزح مانم لاب تنأروىلاعت هللا هجرد ادعس نياثامو
 خادما ضعب نمهتععم تنك لوالالوقلاو ر وك ملا رسنىلادان الاب

 ْ لعأ هللاو

 | هركذرغص ب اكو دو ىهسل |ىلعوبأ ريدلاَو نكمل هللا دمعورأ ضصيغلتلا جيك

 ' ةريثك محا ةريغص هفنناصت عسجو ىلازغل |كلذكو عضاوم ىف هيابنا | مامالا
 | ىلوتدنا لو سو وطولا هرافسأ ضعب ىف ىدهتناف سانا ظعب تاكوةدئافلا
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 تبارلاة قرم مهاربا نزح ا متساوي دا 3 ١ 1١

 كك ىذلا اذهامتلقف نمو و ىلرفخ لاقث كلب هللا لمفامتاقف 1 ا

 اماذه:ترقاملاو ردلا هءاعرتنف لشح نيدجأج ور ةحرامل ااذيلع مِدق لاق

 تزارازدقوا ههتكرت لاق لينخ ندجأو نيعم نىك لمفاخ تلق تطقنا
 ناوهفرعدةلاق تأامهعملك ت1 ل تلقدنا والام تعضوو ئيلاعلا ْ

 ما جاجا تادسابازع ركل هسهجو ىلارظنلا ىنحانأف ىلع ماعطلا ْ
 ةحاحالدادالا همقب ونون فلالادعت واهم نمةانثااءأ لاديدشتو ةلمولا ا

 تأ ,ًارواوثدقلةلاطالا فو الراو ايت كخو ات :رهشا مئاعتأ طضملا |
 امهونابملاعنادلوهلثاكوا متدجو ىتلا قرطا امصأ انهوايالتعا هنت ف ظ

 ني:سو تسة:.ناضمر روش هتافو تهّدقتف اطامأف هللادسعو اص ا

 امأو ني :امو ثالث ةذسق» دلومواهبت أخ ناهمصأ ى ضاق ناكو ثيستثامو

 نعني نامل دحالا موب نونو نيب امو نيب ةنسبىلا قب هتاوهللادا ا

 هيو نج .رلادبعوأ هتلئكوةتس نوعبسو عسس أو ةرخ 7 ”هلالبق ةوىلو الا ىد 5

 نيدجأ يبا عمرنا مل ناك

 «(ىفاش ثلا هيقفلاع رعد ْس زج نيدجأ ساي هلاوبأ )ع 1

 ءامظعن مناك ب اقيطلا باك ق4 يف يىزا ارعبسشبأ |ىقديس اوأزيستا 5 :

 ناكو زارشب ءاضقلا ىلوبهالازانلا هل لاق ناكو نيلسمل اذمأو ناشفات 3

 هتك انوا ناو فزملا لفوخ ينام يا
 لعب ىفاشلا هذ ةرصابم او ف :دمّدث انهن رأ ىلع لش تن :
 دماحوبأ ْيسْسلا ناكو قنا سما ندم تتسلل لب ع رثو نيفلاخغا
 ةيأو هقئافد نودم قفل اره اوظظق سانعلا أعم ىرخ نذلوقد ىارفتالا

 توهذمرشتاهئفو م ا طاسئالا م ءاقلاىأ نعهقفلا

 هنأ كحو ى :رهاظلا دواد ند هجرك انأ رظاني تاو قاز الارث [قىنفاقلا

 امون هل ىاقوب هل_جدكلتعلا [نسانعل اونأ ه1 ىلاقخ: قحسر ىنهلنأانونزكت وأ هلالاق
 كلك ارو هل لاقو ةعا 1 موقت أيل ةعانسلا نم كتله لاقف ةع1 ىاهدأ

 نبساسعلاوأ
 ا
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 ْننانسش ْن نزامنن طسأت ني فوج نن سنأ نب هلل ادع ن. نا. نيفلل داع
 رب بنه نب طمأن لثأو سرك نس ىلع نيس ع ص نيةياكغ ب ةنلعت ْن لهذ

 انا نر اكلت ن ده رودا العجن د عدّ ىصخأ

 3 . : «(لصالاىرورملا

 م : :نب ناس شنب لسهذ نب نزام ب نمهنا لبقو هبسن ىف يصلاوه اذه

 ٠ نيل هذون است نبىلهذ ينب نءال هذ نين اش ىنب نمهنال طاغوهو ةياكع
 .ه 1م مل_ءأهتلاو كلذ لعبلف نا هيث نب لهذ معوه روك لاب
 ةنامو نيتسو عب رأ ةنس لوالا عب ر رهشقدادغ ى هتدلوف هر لهاح ىهو

 راك ف :صنين دل ماماناكو مسضروهودا دغ ىلا لجو قرعدلو هنأ لءقو
 لأ فل اظفص ناكمنا ل بةوهرعشا قفترلامثبدحلا ن ههبف عجو دنس

 رب وهاوخوامنءدتلاىضر ىفاشلا مامالا ناصنأ نمناكو ثيدنح
 مودادغن نم توت هقحىق لاقو رصمىلاجفاشلالكرا نأ ىلاه>اصم

 رص لذ نآرقلا ىاضلوقل اىلاىعدو ل بن> نبا نم هقفأ الو ق تأ اهب تفاح
 [تنسريستالارشلاافييرش اكو عاتمال ىل_عرصموهؤ سدحو برم
 :ءانم ان تضا ةعن ر هجولا نس >- ناكو نيتئامو نب ريع ةنس ناضمر

 باملئافالا نم ةعءاجشد دسم ةنعذع أ دوس تارععش همم ىاقلان سنل

 هعرغ [ نك, لو ىروانسنل اجاحت |ني سهو ىراذملا ليمعسا نيد
 , | ةوطدتلتل لردع اثار اب لون فو «' عرولاو علاق هلثم
 نم لبقو روك ذاارهشلا ن حني هلل رمش نال. ليلية ولالا عسبد
 راليوننبزاب ةيمعوه دومادختب نيسان نسيز! وعينا ة قنوع الاعسر

 بوحملاو .رومنم ا ارقعج ىأأب .اصأدحأ هللادمع نييرح ىلا روسنمن رح
 ةناهجررازباهروهشم لمنح نيدجأربقو ةيسر 2ا,ةفورعملاةلات سنتا ذه

 و9 3 هطانلاومونفلاأد :اءامئاوزاكش لاحرلا نم هيزانحربضح نمرزحو ىلاعت

 رك ذو سوخغاو دوهبلاو ىراصنلا نم اغلأ نو رمش تامبمويرسأهنالبقواغلأ
 ىضرفاحلاث رحل يشب راسخأ ىف ةفتصىذلا ةرات قىزوملا نجرفلاوأ

 هللا



 1 ا
 لاخلا ميهارب ان مز ىف ةبرمعملاراب دلا ىسركت ناك ثلا ىماظعل | ةب دا: ارا

 .لوللاننليمعسا مأراهاوتمىتلا ىرعل اًءأ اهارق نمو مالنا او ةالصلاا هما

 ىلع ةفورعملا ةلزناا ريصقلاو ياسلا نيب ىلمرلا لوأ امرفلاو مال ااه-مماغأ
 اهتم ولو تن رخدةواهتبأر ركجلا لحس ىلع :زافط م ماذلا ىلا هؤتشاراق ٌ

 برعلاو أل سععماّنأ ب رغلاقافتالا نمو لاملتاهعضومو ران كالا كول
 روقش تدسلاوخ [ ىف هل ةىفاسثلا ظفالاو ةروك ذملا ةيرقلا نرغلاءأ نمو

 روقشلانالعصأ مضااواضدأ نيشلا فب لاقب و فاقثلاو ةهقملا نعل مل :

 ملعأ هلل او راجع اول ل ارومالا ىنءع 1 ِ

 ق_هسا ونأ دئاقلانبس داينب هللادبعنب مهاربانب فسون نب يشاربا قعناوأ)» |
 مه اربا « (لوةرق نابفورعملا ىزحلا 1
 نان فورمملا راونلا قزاتم ا تس لائم ىلءهعضوىذلاراوثالا علاطماتكبحاصأ
 لوقرت ىعءفةأ لو سلدنالا ءاسإ2نمةعاج بعصو لضادالا نمنأاكض انع ىذا
 رقص ىف سل دنال ا دالب نمد رملابهندالو تناكور دقلااذه ىوس هلاوحأ نمل

 سداديرمصعلا تقولوأ ةعمجلا مون ساو ةندع فوتو دنا دجو سج هن دس
 هترضح اق عماجلا ف ةعمجل لقا نا امو ن نيةسو عسن : هنس لاو 1

 ىلع طقسو تارم ثالث دهن مث ةءرمس اهررك ل عجو صالخخالا ةروسالت ةافولا|
 ءا رانوكسو نيفاقلا مضي لوقرقوىلاعت هللا4جراتءم عقوذاداس هولا

 ةانلادبدشتو ةلمهلا ارامكو ومملا عتب ةيرملاو مالواولا دعب و امّيب ةلمهأل

 رعلا لاذ لغسل ةزك يدم مو ءاقاهدع , واهم نم ةاند :هل |

 برغملاب ةعظع ةزيدم ىهو ةلمهملا نمسلاوهاسقلاب ساو بك ارمما ىسارع ع ظ

 ىازةنك انلا يلادعب و هلمهملا» ءاحما متفب ىزجما هندسنو ةتنس نم 1

 مال و ةماثا | نمش ارمدكو ةزههلا دع ريش 1 ةزج ىلا هده
 اذكداج ىب ةعلقو ةيابب نيبامة بقي رقابة ديلي ىقدزجو ةلمهمءاراهدعبإا

 ىالادانم نى :ربزةجرت ىف 0000 آودالملا كلت لها نم ةءاجىلرك"

2 

0 

 ىلاعت هللاءاشثنا» :/ ْ
02-7 
 ا

1 
 + لااا

0 

81 
 او ادق
3-1 



)05 
 هدرأو ىدجا نس لو هيلع هللا لصين !|ًدِح مئاهربق اهب وةزخ روك لما

 دالب نمو وو رب ننامهنا مو نب رثعو عد رأةةسقونوةئام رأو

 ترأ ةاقولا هن :رمذح اللوق ناكهنأ هنعلقن داب نفدو خب ىلا لقت 3ناسارخ

 ذأو ربك مشىنأو يفاشلا م امالادلب نمقوك ءامشأةثالثل لهل ارغغب نأ
 هيفا ى ازا |دمد ثنو نيغلا خفي ةزغوهءاحر ىقوىلاعت هللا هجر بيرغ

 الا اذه عقيدت و ىتاملالحاسل اق دو رعملاوديلملا ىهو :اهاهدعت و

 اقودتنو ةديلمل ا ةراسه عقت ع نأ فرع الواندالم نعا دمع نوكم نمدد ىق

 رالقسعنمررقل ا انتا ارحلا ىلع مطسلف لاعأ نم ىه لوقأذ كِلَْدِف عم

 , 'ء .رلاىدحا ىفو ةبرصملارأب دلا ةهج نم مأشلادالب لئاوأ ق ىهو

 :,ةناو فصلاوو املا ها-ر ىلاعت هلو ىقزيزعلا هللا باتك ق نتروكذملا

 :اكدقو نعل ادالب ,ءاتشلةل-رو مأشل ادالي فصلا ةلدر نأ يسغتلا بابزأ
 هيف اهدالب ةءدطلجال فيصلا لصفىف ماشل ايلا قأتاهرجاتمىف شن رق

 /!لودخدلا عيطتسنالةراجدالب اهنال ءاتثلا لصف ىننعلا أنتو لصفلا
 ا هللالرترةرسللار يف ماشه نيكل اذبعد وأ لاو فصلا لصف ىف

 مشا اه فيصلاوءاتشل اةل-ر شب رقل نيتلحرلا يس نم لوأ لسوميلع هلا
 ظ هاه كلهم ىدسانن الاقل ملت, اذه دهب رك ذم سو هملع هللا لصىنلا

 ,دورطم لاو لباب اذه دعب لاقمئارجاب مأشلا ضرأن م ةزغب فانمدسع
 0 00 نيو ةلبصتلاو دواس انين ءىنب كس عاملا بعك

 تاغ يب هياعحابرلا ىف »* ةعقلب طسو حي مذ فمش هاهو

 4 أن لك ىل جسدي "اع ةدحاو ةزغىهو تازغ لافافا ةغلا لعل لهأ لاق

 ال مئاه زغب فرعت تقولا كلذ نمتراضو تازغ ىلعاهعجو هدلابلا مساب

 لذ اهتزت !اىلهنعتلأسدقلو فرع الو رهاظريهنكل اهبوريق
 :د_عارصم ىلادادغب نمروهشملار ءاشلا ساونوبأ هجون الورع هنممهدنع

 رطقىتلالزانملار رك ةرصع جارخأ ناويدبجخاص دج اديعنببيط# |

 : لاقو

5 

 ١ روقشنهجاجنءانزفلاو « مئاهةزغناكر لاباوط
 لا خه: ىهوامرفل امهادحا ربسغتلا ىلا ناحاتح ناتطظنفل ساون ىأ تدد فو

 ءاراو '
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 14 نارا ةنسأ زو نآرم #َ هنو داعفرات نأ ىأز راو

 ١ اًضدأ ةرعش نمو 1

 - ءاعالاق هتيم رق ىرسريزولا طعم تسدلاةأ[نع

 ١ ءامألد رد[ ضورعلا لم ٠ اننا : رزأ الو ريزولا نا

 اًذأهوا ١

 نزف بزناررتس هكر لا ل
 نيبجومبف!ىدنمالو « نائيحودمل ىدشاق هدا ك0.

 ءايدال اءدلمتس افوهواضأو رعشن و عددي لك تالوطاادئاصقل اقداو
 ةد.صق هل ج نم هلوقةف نطةسلا

 معلا, نيا ةادغ مالسااًدر + . امرشا سم َّ
 ملفا دقعلا كاس مهلاب شاوي طورت حاطاذا تح 1
 مظتنم وصف رتبانم تابع * تطقئااؤ رمل اءاضأف تعمق 1 ْ

 ةدنمص#ةلج نم ىَع 0 رشل ل ودىل رقت ايرخالاتيباو

 طل نمهباد ىف مسنللا عق اوم 5 نم كا5قراتشانو ٠

 ب اضل و دقت مهنا مهحالظص| ليدابل و ومى هد داغمل 1ضعب هي و

 وهو قفثامفنكهننوتأب لب هيف
 نوعمعلاظ ىل مم ىاو تلثو“ + نونا ةرفظ ىلملت ةلملت رفظ

 نوشارلا هقنتسافيضلاكج داازاط نوئكللالؤالاءاضأف ثمست ٠
 ْ هاوقؤدو يقل نامهطلا لانس يرللا ادق رسالا]

 : 40 اغا ىت> لالا حد 5 م

 ىهود أ ةلج نمكنلا و ا

 هتحاصماودنس مسه هتاماذأ « مهم ه نيذأأغوقلا نم ناو
 هن اوك هملاةىوأت تكوك ادب < تكوك ف األ ءاعسموش |
 قانا ع زجل املظت ىح للا حد + مههوجوومهباسحأمكتءاضأ ٠

 لقت تذك أوهلقو هم .اهاحما ىف لبق تد,حدمأ تدملا اذهنالاق ر

 هلاك تراك .>اباةملارسا 9 دوسهاؤلأاك ثدح مه ملازامف |

 ىزغلاذلو « ةيله اجت ءاَرعش نم قرثلاَن هل ظ: وه ناصطلاوأ اًذاه

 ل لح 3

 ا

 ا
1 



 قس و ٍ :

 ١ , ع 9 قد 100007 4 ا 2 نك 4 م فوفو 0 ا هع لب ديو 4 يع 1 يا

 : و ا ري دارو لي حل ايجاد ا ا وقار علل ا اا ا ا لا ا ا ا و وي ا د دو د و جادو 2 0 حا ا 0 2 6 2 علب ةيحاا كرا او كح ا اهييأالا - ورب ١ لسان هدراو ف اا اع هك دي وع ا دبا اس ا

 -_ 00 000 < 3 عك 3 ا "7 . , : 70 ا ا 15 : . 0 110 1 ا 1 1 لل ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا 0 للا ا ا ا 3 0 م
 1 ب كر و ع ا 71 ا يب ل 4 نا لاو ىو مسح ىذا نر يبا واوا رسل ل 1 0 ا د ا ا ا ١ هي 0

 دوطااربلاو ل وطلاربل ان ةلص:مةريزخ ىهو هلمهملانيسا او ماللا :

 دهام ءان دهيقو هرعش نعو

 ل

 ا طيحرملااَّنآل رز سل دنالا لبفاغاو ى مظعلا ةيئمطغط_بقلاد

 0, لت ةمورلا رار ا ىفو ةءلامعتل !ةيد االاابتاهج

 ؛اهرعنملوأن ا ىكدو ع نآر هأ| امال هالوأو حن هحترو ىلا هنم كال س

 : هعم أنتم ادي : مالا هماغ حوت نب تقان نينسلدنا نافوطلا

 بدسم

 0 اوهدادغب حب 1 ىزخااىلكتلا

 ةقاح اهرك ذن عرعادروهشم ار كاملا ىزذلا ىلكسلا ىرشالا هللا دمع نإ
 لغد اقف تش مد رات راس عسا

 ٍ .لتملا ارصن هبقفلا هاهي معمو قشمد

 ماظنلاةسردابماقأو دادغت ىلا لحروةب امن أو نس :اعوىدح|ةئس

 نامارتملا لجر مت مهربغو اهب نمسبردملا نم د- اوريغ فرو حدمو ةريثك_نينس
 02 بطاقم: دع هلرك ذ ذو كلانهدهرعدمثتناو اهئاسؤر نم عاج اه دتماو

 قرك ذو هسفناءراتخارعشناوندهلو ظفاحما مالكى هتناهتاءىنثأو رعشلا
 لالقو هسلء ىتئاوةديرمافتنتاكل ار ابنقلا ءرك دو تند فل اهنأ هتمطح
 زامركو ناسارخر اطقأ قف لغلغتو تاكرحلاو لقنل ارثك أو برغتودالملا باح
 5 0 : نامركربزو ءالعا | نبمركم نيدلارصانجبدمو نال ناو
 هذ .” نبأ دفارا 0 لوقت

 اياساربكلا اضعلا لجاك <« هقطنالام مانالا نم

 يلم ىنءموهو ليلا رصد ةابنمو
 نار ةلابراص ىِتح اك هر اذ ع بدين او زلدلو

 1 رو مدملا هرعش دمج نمو هل وطه ديصق ى و
 0 قلغم ثعاوملاو ىععاودلا بأي * هروردتاورع ثااتردقاولاو

 أ قشعي جلمالو لاونلا هنم « ىتريع رك الف رايدلات لب
 ١ قرمس و داسكلا عمدة نانو 9 ىرتشإل هنأ بئاسملا نمو

 0 ونار 3 ع سقانل عوض اوتةسالازخو

 |) ىاراو



 0 ا

 . لعأ هللاو مهضعب ن رع هلق: هلؤا قلااهمذد وشدحلاءارلا مفي ناوريقلا ىوذللا 0 |نبالاةواضيأ شعل ّ اودو اهعماب تيعمف اهع-ضومقف ةئيدملا :

 ةجانفج نا (رعاشلاىءادنالاةبافخنب هللادبعني تلا نأ نييهاربا قدماوأ) ٠
 ىدلدنالا لون سلدنالا قرش اهقمناك لاقو ه.اءىتثأآوةريسخدلا ف ماس نءاءرك |

 رعشناويد هلو بدالا لهأ ىلء مهتفارتعم اهفئاوط كول ةساةبسال ضرعتن ١

 هنف عدبأدقو سنأةيشءىفهرعد نمو ناسحالا لك هيف ندبحأ ١
 ثمديو ىتذمد_عئه.5 « ةوشآ ىنتمهضأ سنا ىدعو ا

 ثدح ماحلاو جدد نصغلاو م« اهاظةك ارالاهب ”ىلءتعلخ
 ثفنتةمامغلاو قريدعرلاو « ةضررمبورغلل خت سهثلاو

 ندسح ىعمو هواضب 1 هلو

 ايار جدلا ن نمهعق طعدق « ةل.ةكهحوْنأ اكراذعءالام

 ايانأو !كتسارمد .ةرخدو 5 عشا سل ناك الا ىرأو

 : 1 انهو يح اراض رادع حر فرط نأ اقران ك ارد نوكت تلعدتلو

 ايفا ابهترهنه ب دنأ تفتوف ما َّ اش نمل حت ىوقأ

 انفان'ا همق نال .لاتدوساو 5 ارئادابؤن كانهراذءلالثم ش :

 لضولل لي زنق زالازؤنلادبص نب لعوب أداسعلاوهو نرعأتلا ضم ذغ دقوا 1

 لاتفىءملا اذه سنون ىءومنب ,دلا لاك يشل ةجرتفروك ذ دااودو |
 .نالسخلا هع«رف اناانؤت « هر اذءتاخنيغدصلانرقعمو ا

 نالسغهناك هءاعافسأ 4 هو رعى ه.كحر تفوق ا

 ةنسىف سادنالا الب نة سنان لاسعأ نمرقث ةريزح زوك ذا ق<١اوأدلو !

 نهنقب عب رالةناعممتو ني الدو ثالث :تاسفووا ةثامهرأو نيد |

 نقراولم مل انا راو فاق اتركوا 11 نيشأ امض ر ةثودحالامولاوش ا ]

 ةمسخأت واهم ط .هتءاسملا ٌنالةربزحا4 لع ةأاسعاو ةءسنلب , و ةيطاش نين ديلي 3

 ءانلا اولا نننرل ارسكو نودل|نوكسو مز جوة دحوم 1 1
 شوط لأ ادا مفر ونلا نوكسو زم عتخىككدنالاو اهم نموا كك



 قىصما وأ" ١ ٠
 فورعملا مهاربا

 ىرضلال

(20) 
 0 سم

 ١ 0 ريقل |ىرمهحلا, فورعملا ميت نب ىلع نب ميداربا ىدساونأ)
 لك هيفعجنابلا الارعو باد : ًالارهز ب اًمورعش ناودد هلروهشم ارعاشلا

 هيفدحاوداجقنونكملاىوملا رس ق نودملا تاكو ء ازحأ ةثالث هس رَغ

 هلاوحأو هناا ضاع ىكحو جذرخالا هاك فقير نيهرك ذباذآو لم
 تن نودشتأب وهدنع نوع ناو رمقلا ناش ناك لاقو هراعشأ نم ةلج دشن أو

  نمتالصلاهءيلعتلاثت او هنافلأت تراسو مومدل فرعثو مهدذع سأرو هذع

 هرعشنهدروأو ناهحنأ

 هتفدىلاىؤصو ىهتتءالومهف « هغلس سدلا بح كسحأىفا

 هتفرعم كاردان ءىنم زحتلاب + ىتفرعمهبق ىلع ةياهن ىدقا
 ش ةريزحلا لهأ نسا ىف ةريخذلا باك بحاص ماسب نب ىلع نسل اونأ هلدروأو

 امهو ةراكح نوى نكس

 اديراذ_-ء مالا + ىدرلاىلقدروأ

 ىدهلا لثم ضربأ « قرفكلاكدوسأ

 ظ 3 اف رح ىف هتجرت نأتسو رعاشلا ىرصحلا ىلع نسحلا أ ةلاخنءاوهو
 أس ؛نيالاقو ةنامم :راوةرمتع ثالثة نسناورقلابروك د ملا قدساونأ قوت

 دنا هير مصأ لألاو ةئامبرأو نيسجو ثالث ةنس فوتهنأ نذل ةريخذلا ىف

 ىناة جرت لوالا» .زمماف نانمما ناكر زلا نيد.ثرلا ىذاقلا 1
 ناك فل روك ذا ىرمصملا نأ ك يكفل ان فوردملاريزعل دبع نب ىلع نسما
 ماسن نا هلاقامةعص ىلع لدي اذهو هئاه اوى ةنضقنالا الارهز

 ءاراهدعب ودلم_هملاداصلا نوكسو ةلمهملاءاحمأ مذب ى محل اور ءأهللاو
 ءانلانوكسو ىاقلا مفي ناو رقلاواهعيب دا ةدسن ةلمهم

 اهانب ةمقيرفانةنيدمنونو فلأو اولادعب و ةلمسهملاءا رلا تفو اه نمداننملا
 نبسدق نب نيقب رد | مساب تيع# ةق ءق رفاو هنعهللاىذر ,ىنآوعلار ماع نةنقع

 البز ورا هك لم لتتوهءتسع *و هع ردا م :ذ|ىذلا ارهو ىرم | قص
 قى اورقلاو مءأهللاو سقي رفالاقي و ؟ت:ريربرثك أامم4لاقريربلا تدعم

 تب مثناكملا كل ذب تاز ةلفاقن الاقي برعم ىسرافوهو ةلفاقلا ةغالا
 هزيدملا
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  1نتانيا ولع لعتنإم تتاح. يلد بارون ند لاذع
 نسا ديزع ه,تدفأدق نأ * ىكرت لهو ضاع ء.لا نك عدورفثام 75

 د قاض الا ىف هم ثاولو « هناز الاخ هدف  ىنلف' ٌقاولو 01

 هت راح تايبأ لج نم ىورلا نبا لوق ىلارظتن ثلاثا |١ ثدنل ا ىتعمو تاق( 1

 ظ . هلوقوهو ءادوسلا ا
 قفناوذو مسوذ قلو # هيداوسلا لب ضفامضءنو : ١

 . ىملانضايبلاباعدقو « هتكلحدا ءلابعالزأ - 2
 اضن اد .5 ىأ امثل هلوك ذو ناسح الا لك !بيغنسحأ ةرومم مت 3 ىف: 1

 ىلامآ هلم طقلب ه . ةطج ىاتتييت 5 هسا
 ىلاءللا هءاع ايست ني نكلوووشلا اوت
 لاول هاج نم دل انا انسحتدزل.داودلا كا

 لام تنك ناكل 10 * ىوكم :منا كيدفأىلاعف

 . سد | مول بقو نم :ةالا مونى وتو روشنملاو موطنملا نم ن-سحْىثلك هلو '
 هرعود اذن ةنامات وانما اكو عب : رأ ة:بلاوث نمتلخ لما ةرمثع ىتنثال 1

 ْ 34 03 ا

 الا ةقندل» رب 5 دما باصلانأ تسروف هيك قىدادغيلا ميدنلا وقعت 0 0 ىلا نبا. فورعملا و ارولا قدس نيد عب زقلاو أركذو هنسنوعسواكد> | ١

 هه. م.

 هأنرو ىزينوشل أن نف دوت فلتر ننام ةنس لة وتو ةئافأل و نرمءو فدي 8

 اف نا ارو كادلاهتدمصق ىذر رلاتغي يشأ

 ىرداثلا ]| ءامضان دلل تكل ى3تيارا 35 داوعالا عاقل سسيأ 1 ١]

 ضقت رثرانغا اقف اشباص باغي سن هنوكل كلذ ف ساننا اهمتاعو

 | رانف هاب
 . نأءادقلاىأ
 ظ ثدشنااعي ب

 3 مالسسلا هب هءأاع

 0س سس 0-0 . : 5 5 وكانا ثيثل 3 ةريباصلاو نوفو ولا دهبوةدحر لاءابلاديدد-ثنو ةلمهلاءاحلا مب نونو هنادي 1 نونواولادعب و هللا ءارلا ضو .ءاسملا نوكرو معلا اىازلا تف: نورهؤو ٠
 س ا[ يم نو تمني ئببأ مىللا اهنا لسقذ ة.سنلاهده ف اوفاتدا دقو وزن | ةرمهعا 5

 1 را لاو نإ. تاكوكزامنيئباص ىلا لاقو ىلوالا ةيفينحلا ىلع ناكو مالسااهيلع نسر دأ
0 5 1 

 5 اصلا 7 1 هموق ند نع جرش نه تر دع ئداصا لق موو من014 ليلا هع /

 اصلا ف لل سد نع هحورخلاء اد سو ه.1 هللا ىلد هللا لوسر ىعت : سد رقتناككلذإو

 : ! (ٍ لعأ هللاو هوق :
 7 د هأرل طم 0:

-- 



 - 3 و

02 [ 
 :د ذل نامحلا نيد زك, ى أ نءىورو رو مشموشوا دم> اسيرش ىلا ناوند ظ
 وو تدالاءا ارقال سل دنالادار د صنم ناكو ىلاقلا ىلع ال ىلامالا ا

 أو راسخالا ارك ةراعشالا اظف اح ناكو سل دنالا هللا تكلا ةر ازولا
 ًاقثا سانا اقمَأ ناكَو ةحماس ةعطق هدالب لهأر ات[ ونال ناو سانلا
 «: رغلاك ةج تك, ى:ءريعضلا فاص سنغلا نسخ ةديمللقداص مالك-ال

 تسجو نين :١ة:-تلاودقةتدالو تناكو امهريغو ظاقلالاو فنصملا
1 
. 

 5 ملا تدسلا مون نه ةرشع هيدا اةعاسلاوخآ 1 فقونو ةناملثو

 9 يبو اجل هيام رأو نيت راو اد فعلا

 : ا اص تاكل ءانل رك واللا 1
 و اهتم هلصأ ناكمأشلاةيرق, ىقو يللا لامن

 اصلاىنا ارنا نودح نين ورهز نس مهازب ان لاله نب مه ارت :اقعساوأ)+ ى

 «(عد ديلاو ظنلاو ةرونمملا لث اتنرلا تحاص

 ةلودلاز «م نيرا ةلودأ ازعنعو ةفئاخما ن :ءدادغسءاشنالا اكن اك

 : ةزمشلئاسرلا ناوددلقتو لا مشا ةاغانا رك ديول ىلي دلا هن نو

 ؟ هيون ةلودلاد ضعملا تام :امكم هدءردصت تناكو دن ,اعلثو نمعب 0

 قهلقةءاداده ةلودلادضع كلمو ةلوذلاز 1 ةاحف هيلع د23 هلو

 اامأ م همفاوعفشف ةلفل | ىديأ تحت هئاقلا ىلع مزعو د التو نمدسو عسس

 هدلاةلودلاراخ ا ذااتك وعض نأ هرمأ د3 ناكو نيعتسو ىدخل! ةدس ىف
 ظ ة تاع لغد ٌقاضالاةىدص نا ةلو دل اذضع للسقف : جالا ناكل !لعف

 ا .طانأ لاقف لعن اعءلأسف ض.دمتلاو ديوستلاو قءلعتلا نم لغالغشف

 1 أىادعملزنإو فتاح ثلفتماو ,هنك اماتكرق اهقنا!س ذاك اول

 | موضت نأكو ل عفن مق لسا نأ 0 هيلعدهحو هتيدقاد دسم ناكو

 ؟اسر ىف هلهتس ناكو ظفح ندحأ مركلا نآرقلا اه ةدصو نياسملا عمن اضم ظ

 ؟نذك هسعب د ا قادجل ترن اوب ذاك قلق ينادي

 هلوذن الغلا باتك ى ئلاعتلا هلدرك ذام 1



 ) ١ ل : 1

 قلع ناتكو ناسنالا ناخب اتكو قرفلا تا ةكوقاوقلا تاكو ضورعل

 الامو فرصاءامر اكو تاعفأو تلعف ناّكو وتلا فرص: باكو سرفلا
 كل ذريفغو ءاونالا باكو رداونلا باتكو هيدا اس : : ١

 هكر تا احزلا طرذ ناكو ىلا هللاامهجر بلءعثودربملا نهبدالاذ أو

 ميرال ا ا ءاوهملا تسأو تدالانلغَتْشأو

 ال, زجالاممقي رطب دافأ هللا د ..عنب مساقلارزوتسا الو بدالا مساقلاهدلو ل

 جاح لا قدس | ىحأ| ذي عمت اخد لاةىوحتلا ىم ,راقلا ىلعوبأ يشل ىب

 مخ ضون طر خيتسارسراسق مداخل ةروقر ل لل ١

 ناكسن ال كا ذ نءأ“ مش هلأسف موجول رثأ ههجو قو داع نأ ن معرسأب نك

 ىنءدت نأ اهتهمف تانمقلا ىدحالقب راحاذملا فاد تناك هل لاف
 نأ ءاحرملا اهمذ متن أ. اهني نمدحأا ماعراشأ م كلذ نم تح“ ّماواهأب

 اهضاضتفال رشم تضينف كل ذي مداخن ىتاعأ تء اس ابلغ اهنا فعالا
 بدك هين نان نمةاودلا انكشف خأف ى رئام ىنتمناكف تضاحدذق متلو 0

 مظل !ىفن عطل اء قذاح «ي هتبرع ص امسراف

 مدن مدن همفاو »ع همس ١ رف دي نأ مار .

 هرود ىلع نديلان ده 1 ذ لوس ننس اتنين أرو ةجرتفىأسو ت 1

 هء.ضفقنو كت نأ لق<و باوص ايم هللاو نومأملا عمان ىرج اع ىو

 هذ _هريزولل ىرجال نيتيبل ايل جاحزلا نأو لبصالا ىه ناروب عم نول
 لنقو ينم تور ال رعأهللاو ةيضقل ْ

 دقو ىلاعت هللا هجردادغسةناماثو ةرمثع تس ةزسليقو ةريش ء ىدحا ١

 ب <ساصولاسزلانجرادص راقلاوأ يش« ١ سا

 هنعو هللا هجر هجرت ىف ىلع هللاءأ اثناخأ بكه ذل ناله تالول قرم 4

 اذ [ىب راقلا لعوبأ ل1 ظ

0 

1 

1 
1 

1 
. 

/ 
1 
: 
1 

 نب هللا دم نيدامز نبى نبج رغم ني ءادرك روب نب مب هاربا 1 .الاوأ) |
 (ةيطر ”ةطأ نمل .افالاب فورعملا ىرهزلاى رتل ا صاقو ىلأ ن دعس ني دلال

 حرشو رعشلا ىفاسعم ىلع مالاك- اةتانةفرهبةلوةغللاو وهلا دعنا

 د ناس د ع 02و

 مهاربا مساقل اوأ

 لمافالا



 ْش 14(
 ةسرفص فوتو دادغب نكسو طساوب نيتثامو نيس ةن-- لسقو نعتث امو
 ريهشل |عواطد كح نناعتسل | ءأءب ؛ رالا مونهناةلثو نيرعثعو ثالث

 : أ هللاودا د غبب ىرقملا دهام نباووه نيرمشعو عد رأ ةنسىفوت لمقو ةعاسب
 رهءاعلا ىف سدل هن ول ان نبا لاق ىلاعت هللا هجر ةةوكلا ناس موت ان نفدو
 اغلا ىلءوبأ هر ٌدامهرعش نمو هيوطغن ىرس هللا د.عوبأ هند - :كومهارباهعسا
 ىلامالا باك ىف

 ااا اهلل . كي ط ستة طبل
 كلعو اوههفطع و اذط كسل ب لسع نأ قرت 0

 :ٍ : ملكا ى طولا نيسحلا نب ىلع نيديز نيد م هلل اد. عونأ لوقي همذو

 همظن فامهريغو م ركلانآر ةاازاعا اكو ةمامالا باص

 هيوطفن ىرنال نأ دتعلف #* اقساف ىرمال نأ هريس نم

 هءاعاخارص قاسءلاريصو « هعمافصنن هللاهترحأ
 !هجر هناك او تس ةنسل قو عمسةنسروك ملا دع هللاد.عوبأ فوتو

 ريرج نيد_جأ سا ءلاوبأ ىذاقلا يرش لات لضفل |نبزيزعل ادمع ىكح ىلا عت
 هاو ءدةهأو ىلا هيوطغت هلل | د .ءونأو ىرهاظلادو ادنيدهركب وأو ع : رص

 دع نأ همحاص مهم هد -او لكدارأف : ق.ض ناك ىلا 7

 :كلادوادّننال او ىدالاءوسثر و قب رطل | ى.ض جي رس نيا لاقف هلع
 ذءااكتلا تاطب دوما تمكسحتسا اذاهيوطغنلاقذ ل احرلاريداقم ف رعد
 وصنموبأ لاق ةنك اس ءافلاو مصف أريدك! اواهتقفو نونل ارسكي هيوطفنو

 :هدأو هتمامدل هنوطفن تقلهزافراعملا مت اطل ناك لث اوأ ىقىلاعثل |

 ءلاوعخلاىت بسنب ناكمنال هد ى ومس لأمم ىلع بقال اذهو طفنل ار هلاس شت

 الك اكةرئاطنو هيوطغن طمضق مالكل أو هراكس رديو هتقب رام ىلءىرو
 ةيميش كل هور ههنإو هونت روك ال ءوهو هوس |] |

 + (ىودقلا جاحزلا لوم« نيىرسل اد نب ميهاربا قدساوأ) « م

 : وكلا نآر م و1 ا مناك ىوهتلا اح 01

 2 صورعأ 1



لا نيل س»ن اود نادجو نامل |ناذهو هدفا ادأ مل
 دسلو

 معأ هللاو ىراصنال ٍ

 ناطوأولهأ ىلا سفن وزن 0 .ةعدق شدعلا ضف كنءتعال

 ناريعاناربجو لهأءالهأ « ابهبتلل- نادال. نكح قات ا

 هذعىلاعت هللا ج رذالا ةلزان هي تازن نمامهد درامهنا لاق وهلو ٠

 جرا اهنمهللادنءو اعرذ »* ىفلا اهب قضت ةلزانمراو ٠

 جر#الاوتظ ناكو ت>رف 9 دع اهتاقلح تمكتسا مف توا

 ,هرهش نموا

 نرمحتارف ككاناوىزلارووتل اهو ع همز نأ ام ةيربلاىلوأ
 ندخل لزنملاف مسهفلأ, ناكنم « او ركذ اواهس أ ماذا ماركل انا 1
 مصتءملاريزوت اب زلا كلا ادع نيد لاا ومتك هنا لاق وهو

 اناوعاب و ترص انا .. كامزلاءاشاي خت
 انامزلا مدأْكِ م ىردعصأف ٠ .نامزلا كل اءذآثنكو

 انامالا ك:مبلطأ انأاهذ »+ تامشاذلل كدعأتنكو 3

 ظ رظانلاك دع قيف هن اساس 00
 ا #* ولف كدع ءاشنه ٍْ 00

 ٠ بيبناإ باف سانا ىتالاما ل ظ

 أهعبفش ىلبل سف:الهذ 0 #* ةءافشب تاسرأ لما تن 0

 اهمطأآلأر عا تنك مأ» ااه. 5 ىتضنت لهل نسمع 1 1

 دوغيرسا اك نفاس متل الراو أدتحخالاو عيدي ع. وطقم لك هلو
 روك ذملا لوصاا مهاربإ قوت ىلاسعت هلل ءامذا نيد هلا فىلوصلاى نبا

 ىلاعت هللا هجر ىأر نمرعس نيتثامو نيد رأونالثةنسنابعشفصتنم ش

 باهملانببدنح نيةريقملا ني ناهلس نة فرع * نيد ني يهارباهللاذيعوأ)+

 ىوخأ | هءوطفت *(ىطس اولا ىوضضلا هيوطفن بلقملا ئدزالا در ة د ىنأ نبأ 0 0 |

 “نبع راوقيرا::بوانراانمذاكو باتالا فنا شاع ١
 ل 1 00 0



 1 ل و ا و
 الا و مو 0

 اد إلا ل 2 ها يح ا ا دا يو ع 7 9 هي
 ١ هان دا اديب 2: ة“ ىيغ+ ف ادخل | 3 دن ناد ا ب و >> ا ا -

 1 ها

 أقع ن نانو مهزرين ةهزرعامرا صو ىلوقالا ىرد صهيب شوى 20

 لاء[نمال آنا و لاق عىلا لةعم نم هولزنأف ىرخأ ةلاسر ىف ىلوقو مهلقتس
 وزعم ىراسأ تع ملوق لام ! نءالاحآىوقب تمملأ ىناذ

 وهوى اوغلا عب رمم»
 ا 0 . مالا د ل>أ هناك 5 جهرا ىذ موي ىف جهه ىلع ف وم

 ظ ْ ماّةىلأ لوقب لاةعلاو لقعملافو

 م + له انمانانملا ضاوعأو ءارق « انقلاو ض.افراحالار شان ناو
 .هلقاعمال ءنالاتعكثاوأ د#* اعانهاع اناناس نتناَو

 | ط6 210ف وخلا ناوهداه + طخانس كنأب :ةلعأت"الاو
 ةجملاهتبشنو زو كللارعاشلا ىف: لا فزحالا ني سانعلا تدحأ نما اوهو 3

 دأنيتاهلانيديزيدي لعلسأو ناحرح كوامدا> أنآكو ردك كل

 وصل ناحرح ع رات قف ىم سلاف سو ني ةزج مساقل اونأ ظفاحلأ لاقو ةرفص
 أدلاو معوهو لوح ا4لاةدو ناحرح عاض ضب نه لوصو لصالا ىناحرج
 : يو ءارزولا بسم ادع للوصل |سانعلانيهللا دبع نبى نيد عر

 م دعفتلا دعو أ رك دقو روك لاس انعا |قناعت< امهنافتافئكملا

 0 ةدرولا تاك حار 42 !ندواد
 ُك

 مهقرأوتاكلا هئارظنر ءشأ قدا انأ تكي ناس ارخنم هلضأ ىدادخ

 1 هدي سرا ل أ :ةالثراصق هراعشأو

- 

 ناكرت ناحرح كام ع نوع أ زورفو لوص ناكو كرت هلصأو عفاذمربغ

 ْ نار ةرقص ف أ بلل 1نفب زترضج انف سرفلا ءاشأ اراصو

 _مةراسعوأأ ناكو رقعلا موب هعملتق ىتح هدي ىلع لسأو ه١ لوص لزي لذ
5 

 كزوضتملاو حافسلا معىمايعلا ىلع نهللادمع هلتقؤ ةاعدلا ةلحادحأ وص
 :ذيهللادعووحأو مهاربال ضي و هريغو ىكملا يكحح نلت اقم عم علخ

 اوننأ ىلا هنيواودو ناطلسل ا لاعأ ف لفتت ىلعس نت لضفل ا نم :سانرلا

 ؛س نانعش نمفصالل ىأر نمرعم» تاقتفنلاو عابضلانأودد داقتب ؤهو
 ءابعلاّنميهاربابسكدتول از ا ىلع نم لسعد لاق نيثث امو نمعد رأوّنإلث

 ويد لع تةةودةو ةقرولا باكن م هتاقنامؤخ ] ل اذه ئثرغ فاكر تارعشلا

 ا ” تاقنو ١



 انزل
 تاأاسفاهاضرتف ةدرامىلاردان هععسالف دمشرلا هيىنغف ىلضوملا مهاربارعأ
 ةرشعب مهارباو ساءعلا نمدحاو لكل ترمأن اف لف كلذف بدسل 17 :
 نو مه رد فل نيمعي انام ارمأف اهودف مك نأ دش لالا مه در ا 1

 0 م-دمتدعو أعبج هللا قاح نم ىلصوملا 3 7

 رس وهنوسوأي ئث ضرالافاك رورسلاو وهالا سح

 هجر عصأ لوالاو نينثامو ةرشع ثالث ةنسل قو لوقلا ةلعبةئامو نين او |
 تام لي ةواهمفرظتملف اضدأ هتافو رب ف نحال ا نيس انعلا ةجرت قو ىلا«: هللا

 نالثةنسىفىولا ىناديشلاورعوبأو رعاشلا ةيهاتعلاوبأو ىلصوملا مهاربأ|
 موب هلفكفربغس-هوهو تامءادأ ناودادغبب دحاو مون ىف نيتئامو ةرمثع |

 ناح أو قحمأهدلو و دفا و ملعأ هللاو معلا بسفف موف ًاشاودوب 3

 دجأ ةجرتفةروك ذم ىهو ىزاحملاوىرهولاهاك> ةلمهملاءارئادي دشتي ظ

 ١ , روهشملارعاشا ا ىلوصلانيكت لوص د #نبسابعلانيهاربا)# “*

 هرعش قيقر نمو ريغصوهو بخت هلكرعش ناو د هلو نديم اهارعشلا دحأ ن
 هأوذ ظ 1 : 1 0

 اهرازم وندنع ىليلب طشو #« ةرايزءانتنعسانأب تند 28
 اهرادكيّتاهو ىلمل نءبرقأال 5 ىوللا ج رعئع تامقمناو 0 :
 نيجرا# اةاٌعملا ضعب ىلانم_:مؤملاريمأ نع هتك امكلذ نذ عس ديرثن ةلوأ

 هياغق هتزاحو مهمالكلا اذهو مالسل او هٌئازع تنغأ نغن 1نافا دع 5

 اد_.عوواه داعب بقع نت ل ناف ةانأ) هلأ هلرعش تدب هنم شنب هناوعادنال /

 هءلصام ىلءالا طقىتدتاكمىف تاك: ااملوقب ناكو («ءازع تنغأ نغب ل نافا

 رعاشألا

 ةاصح نزوة انأ اهدعي بقع نغث ل نافةانأنينمؤماربمال نا دءبامأوهو مف دعوي و مهد
 م ها



 اك: نينمهبنينوعماضبأهللاقيو ناهامز مهاربا قضساوأ)+ مور ىساوأ ٠
 مدخلا فورعملا ٠

 ىلصوم لا : ا

 يس
 هر مظع ممثل مد نقح ل ىجأر كش مندل هللاو سامعل اه لا تف نتدنمؤملا
 لوط هي دح ىف يهاربا اذهو هم أف كَ اخ كلف ىلع نينمؤملارب»أركشنا
 دوطصقملا ىلع تبمنو هترصتخا نكل مهمتك ىف خي راوتل ا بايزأ هدروأريشك
 واش مهارباب نؤمأم ارفظامو هبف مالاكسلا هريغو ىربطلا قوتسسا دقو هنم
 ةارطن كلذ هتاتق نا ن:نمؤملاريمأ ا لاقف رمز ولا لوحال دل اخ ىنأ نيد جأ همخ
 : كون ءنث ا ةذس ةذغقلا ىذدّرغ هندالو تناكو ريظن كلاخ هنءتوفع ناو

 'ررثعو عدرأ ةنس ناضمر رمش ن منول عستل ةعجلا موب ىونو هنامو
 ! أر نءرسو ىلاعث هللا هجر مصتعملا ه.حأ نبا هماع ىلصو ىأز نمرعس نيتثامو
 نمرس رهو ى ار لصف حاصلا ناك قىرهو اهاكحتاغل تساومف
 2 الامدقتو اهتفو نيسلا ضن ءار نمرسواهكتفوةلمهملا نيسلا مذن ىأر

 هاو قادو دم ىرتملا هلجتساو اًرماسو ىأر نمءاسو نيتغللا ىف ةزمهلا ىلع

 رسوةرورض كا ذك هل#تساوأ ع اش ةغل ىه لهرعأ الوءا رعاس اناعدته نو
 بادرعسلاااهيقو نيتئامو نب رعثعة ىف مصتعملااهانب قارعل اذني دم ىأر نم
 ندا ىف مملافرحفهركذ ىف أ سسو هنممامالا جورخةصامالارظتتيىذلا
 ١ ىلاعت هللاءاشنا

38 

 1 +( ىلصوملا مدنلاب فورغملا ناحرالا ءالولاد

 هيذاذكهابلا بسنفةذما مب ماقأو اهل ارقاسانغاو لصفملا نمنكلو
 هدأاو لقتناو منهل | قربك ت دن نموهوىناغالا باك قىناومدالاج رفلاوأ
 نكنلو روصنملاّنباىدهملاهعمس ةفيلخ ل وأو اهي ماقأو ةفوكلا ىلا تاهام

 َ وصنم هل برضو مهاربا ىنءاذا ناكو ناحن ال ا عارت او ءانغل | ىف هل هنامز ف

 روكا لززز تأ ج وز هاربا ناكو ساحل ام_هزتها لزب فورعملا
 ةدرامهتي راحىوب-ناكدمثرلانورهّنأ ىكحو)ةروهشم هسلاحتو هراسخأو
 نس اعلا كمربل ارفعج .مأف بضغلا ا وهنني مادو ةٌرمايْض اعف ادب ثىوه

 5 1 لجف اش كلذ ىف لمس نأ ف حالا

 اال ىتملازا  حال
 0 5 ا( تاطاازءف هلولسلا نو« مكن لواطت نا تنخلاّن " ..



50-005 )01 
 نءذوماملا ون امطق هذ هراث ىقىربطلا 31 ذكلذ ىضتقا دس نانو

 ةلزل هؤافذقسا نا كجحو ىنعساف هسفن ىلع ميهاربا فاخدادغب ىلإ ناساوع

 دعب كلدو نمت * امو ثالث ةطف ا ىو ذل رستم تالق“ أ ١ نالا

 موهدادغ ن ومأملا لعند تاهرك ةرمدتذملا اذهل محال داهحرمل وطن 9

 قدساالو نيتنامو عد رأذإ ءبدسب ءرفص نم تدق ةلما ءاةزمثه عب رالشتنسلا

 ىاز ازا ل.ءد يقلع هاربا

 قئامساطأ لكه-كلاافهذ + هلهأو قار هلا نرخ

 ف وراس هدنعب نم ندصتلف يي انماع ءاطضم مه ارباناك نا

 قرا ه دست ن نمنوصتلو «لزاز كاز دع نم دكلو

 قسأف نع قساف ةفالكا رب « نتاك ءلاذسداو يح ]

ا مب لزلزو ةمعماءاذلا ذو ميلا م ذا قراذمو ظ
 ءالؤه قراسملاو نيدهعملا نيثازل

 مهاربالاقو ةرياومم هل وظ مهاوار اأو رصعا كلذ ف نينغماوناك ةثالثأا ض

 تاق زوالا اع تلا هب هاه تلححد دقو نودأملاىل لاق |

 نمادهسحلا يتب دي علاقدقو وعلان هملع تتنمىذلاانأ نينمؤملارمأ 1

 قرولاولصالا ماقمراشقلادنع « . هل نق ساصم#لا نس دعراسشأ |
 قالا ضربأىنا يالا دوس أوأ 5 امو سىس كنا 1 ْ]

 ٠.١ لوقيد ثنو ّدحلاىلالزملا كرخأ معا ىلاتف /

 كرط لا ىتفلانالومسهشلا لجنرلاب داوسأ اكر 0 1
 ىبصن لم قال_نالا ض اسف 5 بيصن ك.ف داوشالن تحج نأ 00

 سال َنسهنلارمدن ح حوتفل اورأز ءالاوهو ن رخأتملا ضءعبو-ظندقو تاق |

 7: .هذازو ىنعملا اذه نونا افرح يف ىلأعت هللاءاثنا هر راكد الا '

 هلوةوهو ناس> الا لك ن نسحأو : 1

 ا( نوفاكل اهدنع كساد «  لءفءاضد ىهوءادوسا بر... 71

 لوف وه امغاو اداوسس + انلاهم سو نوم. |بح لم ا

 نوم ألا نيس. علا هنيع نءو نومأملا دعب ةذاللاىلإ ون دة واموت مدعم ا لجو ٠ْ

 سابعلا هل لاقف هدب فاما تاق. مهاربا لعق. ىدهملان مدارنا ةراس نعو |

 ربسأ مانأ ىنألا هتكسكف اف كا مانأ ى هتنهر عام لاف مالا انها 1



 مهاياوؤسناوأ ٠
 تا نأ 0

 آ 1

 م اأههجر ةيمالسل اناث اسةسو رع هنسرخ "الا عسب رم ثاامثسدخلا مهو
  تاكوازتثكه أ رعسو هرعش نم ىل لهن أو با> هن تعا دلو د ناكو ىلاد:

 : الا ادب دشتو ةلههملا نيسلا قب ةممالسل وهن سلا ىناعملاهل عقب واد محهرعش

 تناحما نفل كصوملا طش ىلع: دل, ىهوءاهمت اهتحت نمةانثمءان ملا دعب و
 ٠ ف : ريدقو قرغلا تنا4ا ىف ل صوملاف مون ةفا ماموتدب لصولالفسأ قرشلا

 ايزئاتدنللا اهتم ىرقل ان تدشنأو ارمضاقربهظا !ناك ىبل اهعدةلاةممالسلا

 : اضأةضالشلااذ دو عمو

 أدمعنب ىلَع نيد نب رفعج ىنأر وص نبئدهملا نب هاربا قندساو اوبأ )<

 ٠(نيشراةورهردأى ثاىملا باطما ديني سابعلا نا

 7 00 ةهغلانيسشلا مهب ةلكسش ايكهاو اوس ا

 2 لسقاذ4وةثحلا مظعدداوس عمناكو ءافماللادعب وفاكلا نوكسو

 الؤأ قربو فكل ىض“سفنلا عساو بدالارب زغلضفلارفاو ناكو ننتلا
 !ء 00 ونأر متم سالو اناس اهنم مصق أ هلة ءافاخل

 راد ماه ةفءاح ماقأ اوهر وهشم هتصقو نأس اري ذة مون نومأملاو ثّانملا

 :ءدحأو ةئس تناكى دهمان مهاربا مانأ َّنأ هضرات ىف ىرعطا ارك ذو نتن لس

 نأ ىد هما نب مهرب رباة عم ربو تومأملا عل بسنأكو م وأ رمع قل د اوارهمش

 5 دق الا ىظرلا ىسوَم نن ىلع هده ىلو لحج ناسا ار ناك امل نومأملا

 هد اهفداذ غيب نيمانعلا ىلع كلذ ىف ىلاعت هللاءاشن ا نيعلا فرحف

 ب :ايمتناكو ةلرامملاهومقلو نومأملا مءوهو روك ل لها ىدهملا نب مهاربا

 اه ا ريشا فتحا ةاسملا نس ايدل ءاناللاموي

 رشد | ةدس مرا ن «مونلوأق قدادغب لهأه عب انمتنطاسبلا ف نويسابعلا

 ظ رهظأ رخل نم نولخن سمة عما وهناك اف نؤمأملا اوعلخو نيتئامو

 هالو 7” ىسومن ىللععد انا نومأللا ناكو ريما يهاربادعصو كلذ

 اناا .!.مهرمأو وسانعل ىبراعشوهىذلاداوسل اسال كري. سانلارمأ دوعلا

 |ءاهو قت تلا ناسنالا لج نس ناكواض !سانعلا قت لف كا نز 4 ةرشخملا
 ظ

 1 ةنسةدو#ائذ نم تمقن ةليلل سدمختا ويد او سل | س لداعأمثنومأملا

 نيتئامو ظ



(١ ١ 
 ٠ لصوأا ىرق ىدحا هيمال لا ءاضق لوتوذدأب .ىلا داعو ةعاج نمي عمتسو

 ٠ نه. ىودفلا ىرابنالا دن نجراادسعتاكرلا نأ ن ءلبرأن ىورو
 اقف نأكو ه٠ءللك ىسبتن اهله أ نهةعاج هن :م عهدو د[ د غيبه :م عهس هيأفذ عم

 ٌ حم« دادغبب ةيماظتنلا ةسردملاب هقفت ةيدنسلا نمقارعلا نمهلصأ السضاف

 تلالبو ل_صوملا لاسعأي ةداب ىشو ةيمالسلارءاضقلاكرقوءاورو ثيدحلا

 ]  5هرعش نذب قا ءار همظنو مظن :لا هملع بلغوا مهند لم

 ٠ ىتعش نمر دغلا سلفردغ 2 ىناقثاب قومسشال

 ٠ تاو ىلا تارسملاب و #* انشيعنمبهاذلابتعقأ

 تلحام قأسةءملاةدا- ةءو +« لحأو مدوع لسع

 نب ا
 ردكلانم ممل رخأت لوو ةدعنءناك اماذا م ركل ادوج

 رئالا ىلءرطةمل ىهاذا اعمن #« اهقراو ىد_خال بئاهملا نأ

 ردملاب ىلطملا لو طلعت ن نمدأدب تدهس ناو مومذم دءولا لطامو

 2 رغلاىلا جاتعوهو اهزمم 5 لجر ىلع بتءالدوجلا ةدوداب ٍ

 ءارتجلا نسما خيارا |نمبرقل ايو دأب ىهو حي زاوءلابناكو

 1 ميفرمتلك ميتا
 عه نأ ةويصتلا قلل حوصألا لوة يبي قألا أ

 عبتت ةنس ان غلانأب « مهتيدق سانلا عمم ىئم
 عقم يحس يف صقزربوا < « .ريعبلا لك أ هرملا لك أينأو |

 ةضاوىوط سرا دام ب ايئاج احضار ل لا
 عصقلاالاموقلا ركسأامو هلال بحس انركس اولاقو

 عبشلاو امر اهزقم #* تدع اذاريملا ءلادك 0

 ع-هطاقم هل دروأو هسيلع ىنثأولبراذي راتف وتس ا نيتاكربل اونأ هك ذ ذا
 ناش لاف ةديرا ىفست يكلاداعلاوك ذ ذو أمومدب تحس اتاكموةذيدع ]
 هلوقورعش نمو لضاف' ظ

 مرح لعل روعدأ نأاكض 5 هدو فسد لس لو هدأ
 ممل مان ”الا مظءأ نذ 5 بضوء يمال رجلا ف 1 ١



 نما ريهظ ٠
 ىذاقلا ىلعهقفتلصوملا لهأ نمد. اونأ لاقف هرات ىف ثدم دلا نبا هركذ همهأل لا ىذاق

  عمطأ كدرجرغدوجئأب و * عدجرأ كاي ربسغ بانئالق
 00 2 3 ىلع تّدس

 عجأةقيلخلاتنأا ماكو ع ةدحو كب ان باونالااةاكسق

 5 قال ىدالا وقمر انرتألا تعلو تن
 رهدل اوه مويوايندلا ى هرادو * ىرولاوهكلءىلام 1 ترثنف

 كامتدتلاءاننا ءافلاف رح هيون. ةلودلا دضعةج .رتقاهرك ذقأسو

 هتحوز لكس روك ملا م اد.عاو

 اسورع ىلت ىهو شقنلا كش « هيلع فكب اههجو ترث
 انيق[ لادنلا تاغ مو 2 م ءلرتس كنع نذل تلق

 اضأهلو

 مول ءاملا ىلعانأ ىل لسد ه ةذانل قى اهم اند ةيدأو

 محنأ كت فو راقأ كلت ىف ه« انتة كلفلاو كالفالا انقوف ند
 اض.أ هلو

 ثلث تأوماض:نأىثتأ « ثدرلاوحالا ]هه ىلع
 تيغتنأف مااشلاثرسناو « لست تاأف تقأنا رصع

 ةثاهمجو نيتسو ثالث ةنسةرخ "الا ىداجر شع عسات د حالا هل ل هتدالو تاكو
 ردع هي انعسو ةرثع ثالث هئسناع-ثنمن.رشعلاو نماثلا ةردهم ىف كونو

 نءارتك اشمدلو د ذنأو 1 .اعىلاعت هللا ةجر مطقملا قس دغل |نمنذدو

 ةنامالا ىنأ ند غهللا د.ءوبأو عفروك لملاداعلا|مأو ةف ءط] همو هد رطو هر عش

 هالوةياعف ةنامالا ةرثك اروهعشمالضاف ناكو همن نيناطلس نب ةريغملا نس ل» نا

 ذل 1 الوات ةردنك الاون علا اوبدلا مدخلا ف تاقتو

 .ر ةرهاقل انهي اهسو نيثالثو عسسةنسناسعش نسم اخ فوتو ه اههجو

 ت ىلاعتمتللا
 . .ةمماللا ىضاق ني دلاريهظ بقامل كس ءنبرصن نب مهاربا قحساوأ)

 | ء(لصرلا ىناتلاهففلا

 ذأ داعب مدق هنم عمو ىل_سوملاب ىلص وما سدجت نب يدا :نينيسحل |هللاد.هفأ

 | د
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 سءع# نيرفعج ناود ف نم بلا نفسه تدصو ةودانراعنأ كد لول

 بجو لجر فرك ذملا كلا ددعرء شنهو ملعأ هللاو هر ذه لالا

 ل اديعلاقف هلّدقف دمك ن 0 مرمس صاصقلل قر ةسملا هأم نقلتفلا هلع

 دلولا لونة دق م'الاو نكت تدغفايش» !سوقلا ديكو م تءرتأ 0

 دبك ىلا الا ذامكن نهرأس 0 نا ١ كف ثمر امل 4 ترد امو :

 ظ ةيراغملا ضء,لوق نمذوخأ»نيتنملا نبذه نملؤالا تيباا تلف

 ْ مهاوخأ انأو ىونلا مون 5 م ىيرح نمورغال

 موسلاةقر ةاهوفلك ام « اذان » بشحخ نم نسوقلاف .. ا

 هللاءام ناهرك ذى "الا ىنعلاةراسعه.ةفلالإ ,ةنمؤوخأم ىنايتلا تاو
 ىلا : هللا اهفرش ةكم نم مدق دقو انهاهعرك ذ يتلا ةرعأا هتذمصقف ىلاعت ٠

 رذاطل نب ىمدعزئافل اوهوذئمواوكحجلاماهبحدتاو هيرضملار اندلاىلا ظ

 اذهىف ناروك ذم («هالكو كءزر نيا عئالط اسما |هريزووىدتيبعلا ١

 رصف اوت لج ىتلا سعلا حد ةدصقلا ةلج نم لاقف ضي راتلا ا

 مركلاو فورعملاة دعك ىلا ادذو 5 مراوءامطبلاةسعكنمنذرو ١

 مرح ىلا الا مرخ نم ترسام هتقرفدحد أت نمل فرط طه |١ ظ

 ظ 5 اضيأ < اذيعرعش نمو ٠ ظ

 اهرديدوت ىنسعتأراسا « اهركْولْؤاب ىتملاظتتماق 0

 اهرغث فهر تدهتاىذلا اذه“ + ىحاصل تاقفا ع تهشتو.. . 0

 قاقزلا نباب فورهملا ةياع نب لعن سحلأ نأ لوةنمذوعن ا مىنعملا لهو تلق أ

 .ىنلبلاىدادنالا ا
 أو دو حامصضلاو انفي 3 ىعت سوك ان قاطن داشو 1 ا

 ا هذ دق قريد علا هاو... هقئاقشاتل ىدب ضو راو. هذ

 اهدقلاىقسنهرغثهتءدوأ « انالاق حافالازأو تلق
 ا مست انني ل 02 امدعج ماد فاتر

 كلل زو فل ورعملا لم نما دبع دعو نذل قدروا 4

 رصم عاج ةباط نع وك ذم مسحنادسيعلزعدقرص؟بورأ ني لداسلا ١

 هللابنتلق |

 قلو ل



 اة ةنردلل قلعت نأ تجاولاو مناك لاقو كا ذراك_:ابستك كلملا

 1 . نيد._لاد_عرضنوأ مس 7 !سردب نأرمأو هعنسضو م ىلوت نه ىلع ىررو بتعىأ كرز ظ 0

١ 2 

 قدعساوبأ بياعخلا
 قارعلا

 : ةانثملاءاءلا نوكسو ءافلارمسكيذ انازور عفو « ىلاعت هللا مهح .نهناكمف غابصلا

 كاعاو ةيعواق يتق ىاردتك اس !اواولاد_هن و ةلمهملاع أرلا مضو تحت نم

 ش هلاقرو> ةّءيدم ىه.لاقيو سراتتةدابةهتمرلا :فلالادعب و ةدسومءامفلالا

 ظ معاق ءافلا فب ىه هريغمل اقو با الا هناك قىناعمملانيدعسوبأ ظفاحلا

 ىرممملا فاشل !ه.ةفلا 1 نيروصنمن مهاربا قدما

 "( نصي مماص بيطخما قار ءلان فورعملا

 ىئ :رارتمل | قدس ىأ غب ممل | فقد اص :نىدهملاتاكح سثوالضان اقف ناك

 قارنا ا غاو فار ا نك رانس ارت اة بع ولاعلا هللا هجر

 نيسحلا نيد عرك ىأ ىلع هقول ادادغخم ,أرقارللا بسنفةذماهيلغتشاوداذغ

 ندع نسما نأ ىلعو ىزارشل !قصماىأ يشل باعضأ نم ناكو ىومرالا
 حدمج نب ىلع ىلاغملا أ ىذاقلا ىلعهدلبب هقفتو ىدادغنلا لخا نب كرامملا

 ىلا عجرامل ىرصأ ان فرع دادغب فناكو ىلاعت هللاءاشنا 1 دك ”الإ

 1 روك انفاوصنا نأ بلل نء ىوردةو ملءأ هللاو قار ءلا هل لق 3 رص

 الئاق مس ملودادغبب روك ذا لما نان مشى دشن لوقب ناك

 را و هاو او” ةللانل ىب ب لوقا ةرتنف
 ؛ رم انرلا ءق له تغذ ناو دي هحدءلفغلا جا عاده لوقت

 ش رونلاكةافظلا رب ناسا |نسح 595 امهفصو تزواامويذواحدم

 نيرشعلاو ىداحم ا سدخم مون وتو ةئ اه خنو ريشع ةدسرصع هتدالو تناكو
 هجر مطقملا عقس نذدو ردع ر اهو نيءستو تس ةنس لو ال ىداج نم :

 هعءاردقلا لدن لضافدلو هل ناكو ماللادب دشنو مبملامضب ؛ ل-ملاو ىلاعت هلا
 : :1تناكو لا نود هر طمعا اعتلال ع بمر

 اكو لعل |ىتنأَن ا. فور ملا لي ريج نيدامل اى( هرعش نذ) فيط|رعشو ة دج

 ركب ان عقو دق ناكو رمدعللاسلاتدب تاودد بحاص

 ” رثالاةهومذ_هتديصأدي هل # ىنأ ل يربج نمد اجعل انا

 ريا نع ىدقتس ريك |اهءاخ ف هدراس ىشواسونع عطقل ١

 هنو



 )0 ظ
 هتفلاراراسأ كارلو قار ا 2 ةلاو بهذملا ف بذهلااهتهةدسقملا أ

 ثال ذزدغو ل د- ا فصرت اأو ةيوءملاو ةرمك .:لاو فال ىف  كجلاو أ

 هنو نسحلا ارعشلا هلو ربمك قادخ هو عفتن و ٌ

 لمسال-هىلااماولا ةذ + قولدن نءسانااثلأس .

 لءلقايندلا فرحا ناف 75 رخل. ذب :ترفظ ناكل 30

 ناكملاعن هللا ءاشنا هر ذخ" الائذؤظ رطل ا ديلولا نيد ركوبأ يتلا لاو أ

 هرمس هللا س ذو قدها نأ : عيشلاحدعلاقف م هاعهل لاق ١ قافمرعاشدادغنب أ

 للدهد_ةوت نم 00 5 0 ١

 ظ ليختلا مسجلا هرمضن سلف ىلاعم امض ىفنا ناك اذا أ

 دلو « سم2 نأ نمرثك أهنساحمو نيدلا ىف هّدِهَتلاو ع رولان مةباعئناكو |
 نيرمثءلاو يداحتا دحالا هل, ]قونوذانا ازو ريف, هب املثو نمعستو ثالثة نسف أ

 ىناعممل | هلاق ىلوالا ىداج فل ةوىل» .ذلا ف ىناعمملا هلأقةريخ“ الاكداجنم ٠

 هللا هجر ر زيا نابي دغل | نم نفدودادةربةبامنر اوني تاما '

 هلوقي ىلاع: هللاءأ تن 41 ذق أ سو هلل ادمع ههساوءان .ةاننبا مساقلاوأ» امي أ :

 قام'الاةءارق ماقأ بطن + قارهملامدلام”عمادلاىرجأ "00
 قايعسا ىأا تنص نءادعب 5 اواعن رج ونال ىلاسللام

 قانيلايالاّر#م ىلع ىح 5 رك ذنم تلف تامليقنا .

 فاشل باهصأ ماماهقح ىف لاف دادغن ني رات قراجتل |نينيدلا بحه ذو ا ْ

 راصمالا: اي عرثك" أو دهزلاو لعلاهنامز لهأ قافودالباافهلؤرشتنا نمو ١

 هقفلااهأرت هو زاربدش لت دواهبأ او سرافب ةدايذاءاززو ريفي دلومتذمالت نم |

 هرصمل |لدتد مْ نيمار نم باهول اذيعدجأ أ ىلءو ىواضيبلا هللا دع أ ىلع ]|

 ىلءأر ةودن امجد رأو ةرموع نسج ةث :بلاو فدا دة لجتدو يزوج ىلعأرقو ||

 هللا .ءوبأ لاقو دب اغاثو نبعستو ثالث ةناسقءدلوموىريطا|تيطلا ىأ | ظ

 لاق: نيدو تبسة اد 0 رك ف .داوموءهلأس عدس ا ظ

 3 00 ةيماظنأ ردم ازد ءاعأ سلو ا وابي |

0 



 4 04 35 0 د 6 ل ل 20 "1 نود را. حدس زر 0
 ا ا 7 ا ا م ا ا

 0 4 و 0
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 ظ هيقفلا ىذوّر وراارعامن دجأ دماح ىنأ ىضاقلا ةجرتىف ىفأ سو تسدلا :

 قفا ول ١

 ىنبارقسالا

 ىو ا
 ىزارعشلا

 .لاش هللا ءاثنا نيدليل !نضه ىلع مالكا !همقو ,ىداشلا

 "”ئجارفسالانارهمنن هاربا ننذ < ننيهاربا قصساوأ اناا«

 ف « ( ندلان :كرببقلملا

 هيفا لانو هللا د- .ءوبأ ك احا 28 ىلوضالا ماكستملا ىفاشلا هب .ةفلا

 ,ناسارتو قارعل الهأ لعل ان هل َرقأو روبن وش ئاعلوصالاو مالك 1
 نردلالوسأ ىلا عماج هاهم ىذلارعمكسلا هيا ابن ةليلخلا فيئاصتلا هلو

 - هنعت أو نافنصملا نم كلذرغو تادلة جدتي أر نيدحلملا ىلعَد لاو
 ةرومثملا ةسردملاةل تنب و ن.ارفسايهقفلا لوصأ ىريطلا تطل اونأ ىذاقلا

 لاقفرواسن مي نان قامسقىمزافلارفاغأ |دمعن سملاوأ 6 رواسب

 ةعامتساو مؤلعتا قدرعتل ءالعلا نمداوتجالا ٌدح غلب نددخأ هق-ق
 روباتني تمن ىبهّتشأ لو ةءناكو قرعشلا ةدح انزارظ اكو ةمامالا طْنارتث
 ةرهثع ىناسةنتعا روشاع موناسمقوتف و واسن نهأ عمم ىلع ىلس صد ىث تح

 ىلا فلتءاو ىلاغُت هللا هرهدوهشمق نفدو ننارغسا ىلا هول منامه رأو

 .هقيناصت فهنعةياورلا قومسل اركورأ ظفاحمارثك ارىراشفلا الاول
 قت .ءاهنالاركمارأ ناس ارث معمو نيعجأ هللا مسوجنر نيفنصملا نمهريغو

 ىلع مالكتلا أو ام-مئارقأو ىزضملادجأ نب اعوفرغارأ قار ءلابو

 نا الاد نيدحأ دنا أش 3 ثق نازقسا

 ىذانا ازوربفلا ىزاربشلا ف سوي نب ىلعنب مهاربا نعساوبأ يشل:

 ء(نيدلا لا بقاملا
 ىريطلا| تبطلا انأ ىذانقل تو نامعالا نه ةداج ىلع ةقفتود |دغن نآكس
 ] هنقو مامارادو هن ةاد ىق| دعم هشرو هسا ىف هذع نانو هر عفتن اوارثك

 || اهالوف لع. لفاهالوت» نأ كال لد هع ردم كلا ماظن قءاساو دادغبب
 ظ لوأهالوتف كلذ ىلا ناحأ مةويست ة3 + لءاشلا بحاص غابصلا نيرصن فال

 | دنع :رصن ىأ يحمل اجرت ف كلذ ىف لوقلا تطسر دقو تامنأ ىلا اسهبلزب

 1 راملافيتاصتلا ف: صوهنم٠ تاطءلق لماشلا تحاص غامص)|نيد.هسلا

 ةدمضاأ



 00 بأ (ىدادغبلاهيقفلا ىاكلاناملا فأن يدلاخنيمهاربارؤ وأ)
 يفاش ( مامالا د>أناكو هنعةعدقلالاوقالا لقانو هن هللا ىذر فاشل ا مامالا ب>اض

 ماك>الاق ةفنسصملا بتكلا هلنيدلا ف نينومألا تاقثأ و مالعالاءاهقفلا '

 كلذ ىلع لزب لو لوالا 4.هذم ضفروهعبتاو هءأ !فاتخاف قا ارعلا ىفاشلا

 ٍةريقءنفدودادغببن دث امو نيهرأو تس ةنسرغص نم يقي ثالثل فوق نأمل 1

 ناءةسحالص قىد:ءوه لن ّسدجألاقو ىلا عث ةللا هجر ساما |ىان '

 ةنسنسج نم ةئكلانةفرعأ ىروثلا |

 ئزورملا قه«اوأ (ىزورملا قدس ا نيدج أ نب مهاربا قدساوأ) ظ
 سارعلا أ نءهقفلا ذخأ .س ردتلاو ىوتفلا فهرصءع ماما ىفاشلاهيقفلا |
 ف:صو حجب رمَّبادسعب قارعلاب ةسانرلا هيلا تبتناو هيف عربو جس نبأ
 يف. و سردبالب وطارفدداد غب ماقأو ىنزا رمت حرشو ةريسم ايتك"
 ىذلا دادغب ىزورملا بردب دن. ه-هلاو ريثكح قادرا ن مسخنأو
 عستل ودق ام هلأ هكردأف هرعرخاوأ قرصم ىلا لتر مث عسب ىلا ةءمطق ىف |

 يناشل |مامالا ةبرث نم ب رقلاننفدوْدن اهل نيعد 1 تجر نم نول ا ظ
 تاء لةرمعىذدحال تدسلا هل ل نمدقعدع قوت هنا لئقو هنعهللاى ذر ١

 واولا شفوءارلا نوكسو ربما تب ىزورملا» * ةررك ذا ةنسلا نمسح نم ظ
 ىساركو نأسارخ ىسا 1 ىد>|ىهو نادماشل أورم ىلا ةمسن ةههم ىاز أ هدعب 5 ا
 نامماش ا اورماس4 لبق ا ءاوزخل وةارعق روباسنو هذه ندم عنب رأ نا مارت :

 7 ناحياو كمل اءاشااو كلبا حور درب فت معطل ناد شاشا امذورلاورم نوزيمتلا ظ

 .واراحاسلا ايات -ةفورو فاما لسباقات داو
 ١ الر رخكو مكانإ زامملا ةم_سقلا قاؤدازو ناسا رت كلمارب رس وهو نارا كالإ 2

 نا ءارلارالا نيتيسنلاى دا لع ىز رتطصاردطص |ىلاو ىزارزلا ىلاة ملا اولاق |
 ب : فيز ال | كلذادعامو بيقلا علا لهأ رثك ادنع مد[ىدب ص: ةدا زئاءةه ألا

 رادشا لضالا نوكسا ىو رم عاتملا نم هريغو بولو كر ورملا نالف لاقيف ىازلا هنفدارب 7
 0م ريدي غث باب نمرهوام بت قرفالو ىازلا ايزي عسيجلا ىف لاقيهنال قو ارلأ |



20 00 
 د - هيقىأروناثلا اذوبةياردلا هأ نم بلع فقونف نأ اوذعلادردك

 : الغم نمهطاقتلا قدهملا تلذيىن اف همف تدثتلا دعب هحالصا قناثملاوهف

 ةردقلا تاصوامسح هنف تبر حت لب هقثونال نم هلقن ف لهاست ألوةحتلا

 3 ورمل اهرهاقلابون اهسو نيسجو عد :رآةنسروهش ف هلىدنز مناكودللا
 جةيلعفقاولاردعاذ « ةقداضتما ده لّشم ن نءلاو>أو + هقث اعل غاو اوشعم

 نمىامالا ابدت سفنل نال + هلا تأجلأ ةروك ذملا ةداحما نأ لعماو
 نمو لاجر لع لكل ةرئاسل ا مهلاثمأ ىنذ « ىلاحملاب نغم كل ىف ماظتتنالا
 ظ الك اطلاع عسبشتلاوروزتمرد املا اذه نمةعاشبلاو كلذ ل نأ

 د انل لجو ه« ةءاوغلا ىواهمىق ىّدرتلا نمىلاعت هللا | :سرخ «روزىوت

 ظ نيماآهمركو هذع 5 ةياقو عنمأ انرادق أب نافرعلا

 0 ىتغلا هاربا 1

 +0 2 ىعاتلا

 هلت دش موال ع ل_تدوا مع هللا ىضر ةشئاعىأر ىد ارهاشا |ةءالادحأ
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 ىانلا سايعلاوأ
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 «(ناكلخ نيازي راتنهلوالاءزحاترهخ)#

 ىباتلا فلا مهاربا

 ىفاشلا مامالاباصرؤوأ
 ىزورملا قاحساوأ آ

 ىيارغسالا قصماوأ
 ىزارشلا قاد«اوأ
 قارعلا قاحءاونأ بطلا
 ة.مالسلا ىذا قا“اوأ
 ديشرااوخأ ىدهملا نب يهاربا
 ىلصوملا مدل ان فورعملا مهاربا
 رعاشلاىلوصلا ميهاربا

 .:: نوفل جاما قاعماوبأ
 ىليلفالا يهاربا مساقلاوأ
 . ١ قاصلا مهاربا قاعساوبأ
 ىرمح اد فورعم ا مهاربأ

 ى :رغلا ىلكدلا قادتاوبأ

 ىذورورملادءاحوأ ١

 5 40 - 4 ىدادغلاناطقل ا نبا

 ظ ىواعطلارفعج وبأ
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